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Editorial

SIMÃO PEDRO M. BASTOS
PRESIDENTE DA FASEPA

Prezados Parceiros,

É com muita alegria e satisfação que apresentamos os re-
sultados do exercício de Gestão Fasepa 2015. Um trabalho 
complexo, desafiador, porém gratificante em seu dia a dia de 
ressignificar caminhos, o que nos entusiasma por estar nesta 
oportunidade histórica da qual temos o dever de contribuir 
para transformar a realidade dos socioeducandos em vidas 
dignas para todos.

Garantimos melhor qualidade de vida dos socioeducan-
dos a partir de uma gestão democrática e transparente que 
efetivamente otimizou recursos e valorizou o servidor. Desta 
forma, estabelecemos ações essenciais que envolveram toda 
a comunidade socioeducativa, garantindo direitos efetivados 
na implantação e implementação da política de socioeduca-
ção no Estado e, assim, criando condições para que todos os 
socioeducandos pudessem alcançar seus potenciais.

Buscamos resultados que contribuíram com a melhoria 
dos indicadores sociais do Estado, estabelecendo parcerias, 
integrando as instituições do poder público na aplicação de 
políticas voltadas para a socioeducação e mecanismos de 
promoção e defesa na efetivação dos direitos em níveis es-
tadual e municipal, de acordo com os paramentos legais  do 
ECA e Sinase.

Chegamos às Regionais de Integração do Estado e em 
todos os municípios, direta e indiretamente, coordenando e 
executando a política socioeducativa. Trabalhamos na efe-
tivação e qualificação do sistema municipal socioeducativo, 
por meio dos diálogos temáticos e no monitoramento dos Pla-
nos Municipais de Atendimento Socioeducativo, contribuindo 
dessa forma, para ampliação e melhoria da execução das 
medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Pres-
tação de Serviços a Comunidade (PSC).

Temos a convicção de que o Governo do Estado está fa-
zendo muito, mas que ainda há desafios a serem superados 
considerando o atual contexto da política nacional como um 
todo. No entanto, não podemos deixar de identificar e até 
comemorar, o que foi já realizado com o efetivo compromis-
so de todos os servidores da Fasepa, além do Sistema de 
Justiça, do Sistema de Segurança Pública e dos demais ór-
gãos que integram o Estado. Considerando ainda a partici-
pação das organizações não governamentais, organizações 
internacionais, sociedade em geral e dos socioeducandos e 
suas famílias.

Convido a leitura do que todos nós fizemos juntos pela 
Socioeducação do Pará em 2015. 
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Eu vejo as atividades como boas oportunidades que antigamente eu 
não conseguia aproveitar, porque não entendia dessa forma. Muitos de 
nós só queremos uma oportunidade, e isso que aconteceu hoje aqui é um 
primeiro passo. O que nós temos que fazer é seguir o caminho do bem 
para que a gente possa ser alguém no futuro. 

Socioeducando de 16 anos‘

Foto feita durante oficina de grafite no Cijam, em Ananindeua, dentro da programação do 1º Recreio de Verão Socioeducativo.



A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), criada pela Lei nº 5.789/93, 
como Funcap e alterada para esta denominação pela Lei nº 7.543/11, tem a missão institucio-
nal e diretrizes definidas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), Lei nº 
12.594/12, de executar as medidas socioeducativas de privação de liberdade (semiliberdade e 
internação) e pela medida cautelar (atendimento inicial e internação provisória) em 14 Unidades 
de Atendimento Socioeducativo.

 
A Fasepa tem, ainda, na sua missão institucional a coordenação da Política Estadual de Atendi-

mento Socioeducativo no Pará, com o suporte técnico para os 144 municípios na implementação 
de seus sistemas municipais de atendimento socioeducativo. 

“Todos sabemos que não se constrói uma sociedade mais justa sem que 
ela tenha meios próprios para lutar pela busca por seus direitos. E o único 
meio capaz de promover essa transformação é a educação. Só com a edu-
cação de qualidade podemos formar uma geração capaz de dar um salto 
definitivo, sustentável, independente, rumo a uma socioedade melhor.”

Simão Jatene, Governador do Pará

1 - Apresentação

Durante o ano de 2015, a Fasepa atendeu, em média, 1.175 adolescentes e jovens envolvidos 
em situações de ato infracional. Considerando o atendimento médio quadrimestral, o número de 
custodiados na Fasepa vem aumentando. No primeiro quadrimestre de 2015 foram 353, aumentan-
do para 392 no segundo e no terceiro e último quadrimestre foi de 430 custodiados.
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2.1 – Reordenamento Administrativo e Financeiro 

No exercício de 2015, a Fasepa buscou a promoção do equilíbrio financeiro, reduzindo des-
pesas e melhorando o atendimento administrativo. Para tanto, promoveu a revisão, repactu-
ação e ajustes de contratos com um maior controle administrativo na logística de materiais, 
alimentos e transportes, reduzindo a frota de carros, melhorando a situação de habitabilidade, 
alimentação de qualidade, vestuário, dentre outras necessidades dos socioeducandos, além de 
melhorar as condições de trabalho para os servidores.

Toda a gestão da Fundação, presidência, assessoria, diretoria administrativa e financeira, di-
retoria de atendimento socioeducativo e suas gerências vinculadas realizaram visitas técnicas 
nas unidades socioeducativas, com o objetivo de ouvir socioeducandos e servidores e repassar 
informações técnicas e administrativas, o que possibilitou estar mais próximo destas unidades 
para celeridade na solução dos problemas criando, assim, um novo sistema de escuta e acom-
panhamento das atividades com resultados imediatos aos entraves existentes nas rotinas de 
trabalho, diminuindo a distância entre a área meio e a finalística.

      
Quanto à dieta alimentar dos socioeducandos, a contratação de nutricionistas com visitas 

rotineiras nas unidades de atendimento, a implantação de um padrão alimentar e de logística 
resultaram na melhor orientação para o preparo das alimentações e variação do cardápio.
Atualmente existem 22 tipos de pratos para os socioeducandos.  

Merece destaque o investimento do Governo do Estado na compra de equipamentos e 
móveis, como geladeiras, freezers, fogões industriais, liquidificadores  industriais, be-
bedouros, computadores, televisores, aparelho de DVD, detectores de metal, algemas, 
armários em geral, mesas de escritório, cadeiras giratórias, ventiladores, bombas de 
agua, centrais de ar condicionado e instrumentos musicais, resultando na modernização 
dos equipamentos e garantindo o bem estar dos servidores e socioeducandos que reflete dia-
riamente no serviço de atendimento socioeducativo.  

As atividades artísticas e culturais dos jovens e adolescentes custodiados por esta Funda-
ção, iniciadas em 2015, para todas as unidades, representaram um diferencial na socioeduca-
ção, pois a música leva ao desenvolvimento psíquico social do indivíduo, abrindo um leque de 
possibilidades na vida dos socioeducandos. Assim, no final do exercício de 2015 foram adqui-
ridos 189 instrumentos musicais e equipamentos, dentre estes, curimbós, chocalhos, ganzás, 
afoxés, pandeiros, timbaus, tantans, congas, violões, banjos, flautas, caixa acústica, microfo-
nes, que intensificarão e potencializarão as ações pedagógicas de musicalização nas unidades 
socioeducativas em 2016.

2 - Gestão
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Renovação periódica 
de utensílios cama, 

mesa e banho

Cardápio variado 
com 22 pratos

Novos equipamento 
de segurança  



2.2 – Obras de Infraestrutura

Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop)
foram promovidas obras de construção civil nas unidades da Região Metropolitana de Belém e 
nos municípios de Santarém e Marabá, melhorando o acolhimento e atendimento do socioeducan-
do, buscando adaptar as normativas do Sinase. Em seis unidades da socioeducação em Belém 
(CSEM), Ananindeua (Cijam, CFIP), Benevides, (UASE Benevides) Santarém (Cseba) e Marabá 
(CIAM Marabá) foram iniciadas reformas concretizando o compromisso do Governo de Estado em 
priorizar o atendimento socioeducativo. Mais de R$ 6,9 milhões de orçamento público foram desti-
nados pelo Governo do Estado nestas reformas garantindo a adequação, revitalização e ampliação 
dos espaços de internação da Fasepa. 

ANTES E DEPOIS
Reestruturação do espaço físico do CSEM, em Belém

ANTES E DEPOIS
Quarto-cela do 
Cseba Santarém

14 Fasepa

ANTES E DEPOIS
Corredor dos quartos-celas 

e telhado do Cijam, em Ananindeua



A revitalização de infraestrutura com reabertura da piscina e quadra de esportes do Espaço 
Apoena - Complexo Esportivo e Cultural de ações socioeducativas complementares, além 
da reestruturação de recursos humanos, garantiu a ampliação das ações práticas de esportes, 
cultura, arte e lazer diariamente no atendimento dos socioeducandos. Tendo como eixo central o 
desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes, as atividades no Espaço Apoena contribuem 
para que eles sejam capazes de reescrever seus projetos de vida, expressando suas próprias sin-
gularidades, na perspectiva do exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

ANTES E DEPOIS
Sala de aula e ginásio do 

CIAM em Marabá

15

Resultados das oficinas socioambientais como 
paletes dão o clima acolhedor ao espaço  

Espaço amplo para atividades 
como a jardinagem 



2.3 – Tecnologia da Informação e Comunicação

Na Tecnologia da Informação e Comunicação, todas as unidades da socioeducação da Região 
Metropolitana de Belém, de Santarém, de Marabá e sede administrativa tiveram os computadores 
otimizados e revitalizados, por meio da aquisição de computadores novos com configurações atua-
lizadas de processamentos e excelente desempenho. Além da recuperação para uso de 60 dos 105 
computadores doados pelo Tribunal de Justiça. Para o trabalho de recuperação destes computado-
res foram utilizados os serviços técnicos exclusivos da Fasepa, gerando qualificação de recursos 
humanos e redução de custos de manutenção.

Para melhor prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, os recursos hu-
manos que atuam neste setor foram ampliados de quatro para 10 técnicos, passando a contar com 
profissionais especializados em cabeamento de rede de dados e telefonia, eletricista, técnico em 
manutenção corretiva e preventiva e manuseio de máquina de cópias, devidamente treinados. Este 
aumento resultou na melhoria do suporte técnico com soluções e celeridade na rotina de trabalho 
na socioeducação. 

Fortalecendo a área, os serviços de conexão de 
internet, pontos de emulações, fila de impressão e 
hospedagem do site oficial da Fasepa, prestados pela 
Prodepa, foram reavaliados e, assim, melhorados e 
otimizados com recursos financeiros reduzidos e di-
recionados para outros investimentos. Com exceção 
da Unidade de Marabá, em função da sua localização 
geográfica rural e já com estudo de viabilidade, todas 
as demais unidades e sede administrativa têm link de 
internet, ampliando a cobertura de 40% para 95%.

Destaca-se, ainda, a reestruturação na distribuição da rede de dados e na ampliação e melhoria 
da rede de telefonia na sede administrativa e em todas as unidades da socioeducação que resultou 
em maior qualificação da comunicação interna, garantindo segurança e celeridade na informação 
de dados e impressão de documentos.

As melhores condições de acesso à internet nas unidades da socioeducação, bem como a capaci-
tação de 50 servidores na ferramenta Sipia/Sinase permitiram melhorias no monitoramento e avalia-
ção do sistema socioeducativo, embora haja o desafio de melhor coleta de dados/ informação.

2.4 – Gestão de Pessoas

A Fasepa, entendendo a gestão democrática 
não como uma vontade pessoal e sim como uma 
direcionalidade institucional, implementou o Plano 
de Qualificação do Servidor da Socioeducação, 
tendo como base o Plano Estadual de Qualificação 
dos Servidores, no sentido de valorizar e qualificar 
a atuação destes servidores no atendimento socio-
educativo, bem como fortalecer processos de diá-
logos em torno do tema que envolve o adolescente, 
jovens e suas famílias, técnicos das unidades, dire-
tores e coordenadores. 
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A agenda para a qualificação foi elaborada pela gestão e por servidores que atuam nas Unida-
des, com a realização de cursos de formação continuada com temáticas relacionadas à promoção 
e garantia dos direitos dos socioeducandos, a partir da criação de espaços de debates e de cons-
ciência social. Nesta direção, no Programa de Valorização dos Servidores da Socioeducação, a 
Fasepa promoveu ações para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho do servidor público. 
Especialmente em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e com a Escola 
Pública de Governança do Estado do Pará (EGPA) no desenvolvimento de competências e habili-
dades profissionais foram beneficiados 330 servidores.

Por meio de outras parcerias, a exemplo 
do Instituto Universidade Popular (Unipop), 
foi viabilizada a qualificação para 163 profis-
sionais da Fundação ao debater o impacto do 
encarceramento na saúde do trabalhador e 
no desenvolvimento dos adolescentes, com a 
construção de novas práticas pedagógicas no 
atendimento socioeducativo. Atuando em par-
ceria com as instituições de ensino superior, 
por meio da Gestão do Programa de Estágio e 
Pesquisa, foram atendidos 96 estagiários e 07 
pesquisas acadêmicas. 

Destaca-se, ainda, a realização do I Encontro dos Motoristas com capacitação sobre direção 
defensiva e aspectos comportamentais, como aprendizado voltado para a rotina no trânsito, facili-
tado por Instrutor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Foi observado o senti-
mento de satisfação destes servidores no final do evento.

Nas ações de qualidade do Programa de Vida no Trabalho, especialmente na Saúde Ocupacional, 
foram realizados 1.544 atendimentos psicossociais individuais e 193 em grupos, com cronograma de 
visita previamente estabelecido. No Programa Saúde Integral, em articulação com Secretaria de Saúde 
do Estado do Pará (Sespa) foram realizados 3.348 atendimentos para diversas categorias. A Ginásti-
ca Laboral, em parceria com a SEAD, beneficiou diretamente 96 servidores, garantindo saúde e bem 
estar. O Workshop Constelações Familiar e Organizacional, com 90 servidores, ampliou a consciência, 
proporcionando o autoconhecimento destes profissionais. 

Seguindo as datas comemorativas, em 
março foi realizado o seminário “A Valori-
zação da Mulher no contexto da Socioe-
ducação: Práticas Integradoras” com 300 
servidoras atendidas. Em abril, o café com-
partilhado de Páscoa e a ações de saúde, 
intitulada “Dia S da Saúde” atendeu 223 
servidores com teste de glicemia, teste rá-
pido de HIV/Sífilis, consultas com clínico 
geral, corte de cabelo, manicure. A vacina-
ção contra a gripe atendeu 250 servidores 
em ação contínua. A Fasepa homenageou 
as mães servidoras com a exposição dos 
trabalhos artesanais destas para a visibili-
dade de seus outros talentos. 
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A Fasepa promoveu em junho a Festa Junina com 300 servidores. No mês de agosto realizou 
a homenagem ao Dia dos Pais com atividades recreativas para 185 servidores e palestra sobre 
a importância da paternidade, seguida de almoço. Em setembro, os servidores tiveram a atenção 
fortalecida para o autocuidado com a adesão à campanha de prevenção a diabetes e hipertensão 
arterial intitulada “Setembro Vermelho”, foram ações educativas, teste de glicemia, aferição de 
pressão arterial e avaliação antropométrica e contou com a participação de 114 servidores.

Seguindo a tradição religiosa do Estado do Pará, em outubro aconteceu a missa e visita da 
imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nas unidades da socioeducação e na sede 
administrativa. Especialmente na sede da Fasepa foi realizado um café compartilhado que contou 
com a participação de aproxidamente 200 servidores. 

Nas comemorações alusivas ao Dia do Servidor, no mês de outubro foi realizada a ação Cine 
Fasepa, com três sessões de filmes que abordaram temáticas reflexivas e pertinentes a atitudes no 
ambiente de trabalho e qualidade de vida, prestigiado por 60 servidores, fortalecendo a integração 
entre os servidores. Destaca-se, ainda, a adesão à campanha de prevenção ao câncer de mama 
intitulada “Outubro Rosa”, com ações educativas em grupo, orientações, distribuição de folders e 
materiais da campanha teve a participação de 75 servidores. 

O mês de novembro a Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata 'Novembro Azul' aten-
deu 37 servidores. A confraternização natalina na sede administrativa, com a realização de culto 
ecumênico e café compartilhado envolveu 180 servidores. Ainda no âmbito de gestão de pessoas, 
o Programa Cheque Moradia, em parceria com a Companhia de Habitação do Estado do Pará 
(Cohab), contemplou 22 servidores nas modalidades “Construção e Melhoria/Ampliação”: na Ca-
pital e Região Metropolitana, 11; Marabá, dois; e Santarém, nove, possibilitando melhoria de suas 
habitações, com qualidade de vida. 

2.5 – Parcerias e Articulações Institucionais

As parcerias institucionais ajudaram a qualificar o atendimento socioeducativo e a coordena-
ção desta política com a participação de Órgãos da Administração do Governo do Estado e dos 
Municípios, de Organizações não Governamentais e demais instituições que fazem o Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD).
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Destaca-se prioritariamente a articula-
ção direta com a Secretaria Extraordiná-
ria de Estado de Integração de Políticas 
Sociais (Seeips) na integralização das 
políticas sociais do Estado aumentando a 
eficácia e otimizando o atendimento socio-
educativo. Esta parceria contribuiu efetiva-
mente para o fortalecimento das diversas 
ações de políticas públicas relacionadas 
com a socioeducação, integrando e inte-
ragindo a Fasepa não somente com os 
organismos governamentais – Estado e 
Municípios, mas também com organismos 
internacionais, não governamentais, resul-
tando na melhoraria dos indicadores da 
socioeducação no Estado do Pará. 

O vínculo institucional entre a Fasepa e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Traba-
lho, Emprego e Renda (Seaster) resultou na qualidade e efetividade no desenvolvimento socioe-
ducacional, garantindo ações de prevenção e promoção das políticas públicas da socioeducação 
em todos os 144 municípios do Estado do Pará. 

A construção do Planejamento Estratégico 
Situacional da Seaster com a participação da 
Fasepa possibilitou a articulação de políticas 
públicas mais fortalecidas para ambos os ór-
gãos do governo. Ainda no âmbito desta par-
ceria, a criação do grupo de trabalho entre a 
Fasepa e a Seaster vem aprimorando o moni-
toramento dos serviços socioassistenciais, no 
que concerne ao atendimento aos adolescen-
tes em cumprimento de medidas socioeducati-
vas, especialmente nas medidas socioeduca-
tivas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação 
de Serviços a Comunidade (PSC). A definição 
de fluxos para o monitoramento integrado en-

tre estas organizações é um resultado que impacta positivamente e diretamente na qualidade do 
atendimento socioeducativo no Estado.

As reuniões institucionais, individuais e cole-
tivas, bem como as visitas nas unidades de 
atendimento com o Sistema de Justiça, con-
tribuíram para fortalecer a política pública da 
socioeducação, superando desafios e, assim, 
apoiando a gestão da Fasepa na agilidade e 
qualidade dos processos da socioeducação.

A relação institucional com os representantes 
do Sistema de Segurança contribuiu significa-
tivamente com a segurança das unidades de 
atendimento socioeducativo, e assim, dos servi-
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dores, socioeducandos e da população de um modo 
geral. Em reunião com o Comitê Integrado de Ges-
tores de Segurança Pública (Cigesp), a Fasepa 
apresentou a estrutura de atendimento da socioe-
ducação, as ações desenvolvidas pelo atendimen-
to socioeducativo no Estado e um panorama dos 
projetos desenvolvidos com adolescentes e jovens 
sentenciados a cumprir medidas socioeducativas de 
internação ou semiliberdade o que resultou na pac-
tuação do compromisso com a política da socioedu-
cação e pronta disponibilidade de todas as institui-
ções que fazem o Sistema de Segurança, fortalecendo a articulação das políticas públicas. Ações 
como escoltas em audiências, atendimento na Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) e 
em revistas preventivas dentro de unidades de privação de liberdade, ronda no entorno das unida-
des, perícia nos celulares, doações de algemas, orientações técnicas na aquisição, pela Fasepa, 
de algemas, rádios e detectores de metal foram prontamente disponibilizadas pelo sistema.

A estreita relação de parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) fortaleceu 
a Fasepa na coordenação de políticas públicas da socioeducação na articulação com os municípios 
também buscada por este Organismo Internacional na iniciativa Selo Unicef Município Aprovado, 
assim como nos projetos sociais voltados para os jovens e adolescentes da Fundação, a exemplo 
do projeto “Viva Melhor Sabendo Jovem”.

Há, ainda, as parcerias formalizadas e/ou es-
treitadas em 2015 com a Casa Civil, a Secretaria 
de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria 
de Estado de Administração (SEAD), Secretaria 
de Estado de Comunicação (Secom), Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e De-
fesa Social (Segup), Secretaria de Estado de Tu-
rismo do Pará (Setur), Sedop, Núcleo de Articula-
ção e Cidadania (NAC), o Corpo de Bombeiros 
Militar, Escola de Governança do Pará (EGPA), 
Tribunal Regional do Trabalho/8º Região (TRT), 
Tribunal de Justiça do Estado (TJE), Ministério 

Público do Estado, Defensoria Pública do Estado (DPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
Credcidadão, Ministério Público do Trabalho, Assembleia Legislativa (Alepa), Fundação Pro Paz, 
Perfumaria Phebo, Hospital de Clínicas Gaspar Viana (HCGV), Faculdade Adventista da Amazônia 
(Faama), Igreja Quadrangular, Igreja Adventista do Sétimo Dia Arquidiocese de Belém, Imprensa 
Oficial do Estado (Ioepa), Superintendência do Sistema Penal (Susipe), Delegacia Geral, Receita 
Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polí-
cia Civil, Polícia Militar. As reuniões de apresentação e proposição de políticas públicas com estas 
instituições foram realizadas coletivamente entre atores do Sistema de Garantia de Direitos e com 
cada instituição particularmente.

A participação da Fasepa nos conselhos, comissões e fóruns, a exemplo do Cedca, CEAS, Ce-
jdh, Cojuepa, Comitê Gestor do Plano de Ações Articuladas da Política sobre Drogas, Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Exe-
cutoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fonacriad), 
oportunizaram articulações, discussões e proposições para a política da socioeducação.
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Fortalecendo a cidadania, 25 adolescentes participaram da 9ª Conferência Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente do Pará, promovida pelo Cedca, em parceria com a Seaster, 
os socioeducandos puderam participar dos três dias de debates, reuniões de grupos de trabalho, 
plenárias e eleição de delegados com aproximadamente 500 pessoas de vários municípios paraen-
ses, entre elas os delegados eleitos nas conferências municipais, autoridades federais, estaduais 
e municipais que resultou na definição de propostas de políticas públicas direcionadas à infância e 
adolescência para os próximos anos. 

Na 3ª Conferência Estadual da Juventude, 11 socioeducandos participaram do evento, destes, dois 
socioeducandos de Santarém participaram na Conferência Estadual como delegados regionais.
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No âmbito do programa de Proteção Social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
Sinase, foram buscadas metodologias que possibilitassem a construção de uma proposta de ação 
com a participação e transparência, garantindo o espaço de escuta dos socioeducandos e suas 
famílias. O projeto “Ressignificando Caminhos na Socioeducação” é o resultado deste esforço co-
letivo para melhor qualificar as ações da Fasepa em sua missão de coordenar e executar a política 
estadual de atendimento socioeducativo orientada pela doutrina da proteção integral. 

A perspectiva trazida nesta proposta é de que todos os socioeducandos são sujeitos de direitos 
garantidos pela Constituição de 1988 e consolidado com a Lei 8.069/90 - ECA, base do sistema 
de garantia dos direitos de crianças e adolescentes que ganha direcionalidades mais específicas 
para a socioeducação com a Resolução nº 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), transformado na Lei 12.594 em 18 de Janeiro de 2012, a Lei do Sinase. 
Ressaltam-se, ainda, as normativas internacionais relacionadas ao tema que conferem a esse seg-
mento especial atenção dos Estados-partes na efetivação dos direitos humanos.

Considerando as diretrizes constantes no Plano Nacional e Estadual da Socioeducação, o pro-
jeto “Ressignificando Caminhos na Socioeducação” está estruturado em quatro ações estratégicas 
intituladas “Diálogos Temáticos”, “Costurando Futuros”, “Talentos” e “Vidas”.

3 - Ressignificando Caminhos na Socioeducação
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“Eu vejo que esse momento é ímpar, principalmente o fato de uma gestão nova está chegando, e logo no início puxar para o diálogo um assunto tão importante que é a educação na socioeducação”, coordenadora do EJA na Seduc, Núcia Azevedo.
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3.1 -  DIÁLOGOS TEMÁTICOS

3.1.1 - Diálogos da Socioeducação - Sinase por Eixo: no âmbito do projeto foram pro-
movidos diálogos temáticos sobre a Socioeducação, a exemplo do Seminário Educação Formal 
no contexto da Socioeducação com o envolvimento de 120 participantes, dentre estes, socioedu-
candos, professores, gestores, monitores e técnicos que atuam nas unidades socioeducativas, 
representantes das instituições que compõem o SGD. Este evento subsidiou o projeto político pe-
dagógico da Escola da socioeducação e qualificou os servidores que atuam na área. 

Destaca-se, ainda, o seminário sobre Justiça Restaurativa intitulado “Encontro Avaliativo e Pro-
positivo: Compartilhando as Experiências com Práticas Restaurativas na Fasepa”, com a participa-
ção de 60 servidores. Este evento avaliou a eficiência destas práticas restaurativas que vem sendo 
trabalhadas de forma inovadora nas rotinas das unidades socioeducativas, bem como qualificou os 
participantes. Destaque para a apresentação da pesquisa sobre o tema realizada por dois alunos 
de instiuição de ensino superior em cinco unidades da socieducação que subsidiou o debate. 

Um outro seminário realizado em 2015 foi o de Sexualidade na Socieducação, promo-
vendo discussão e aprofundamento das análises sobre o tema. O tema da Espiritualidade 
também foi foco de atenção de seminário, resultando na elaboração de plano de atenção es-
pecífico para 2016. 

O Encontro de Comunicação Institucional da Fasepa, com a presença do Secretário de Comu-
nicação do Estado e sua equipe, resultou na reflexão sobre o papel da comunicação no âmbito da 
gestão pública, especialmente da socioeducação.

A Fasepa teve uma participação efetiva nas diversas ações em todo o país que marcaram o Dia 
Nacional de Luta Contra a Redução da Maioridade Penal. Nestes diálogos, a fundação estabeleceu 
posição radicalmente contrária à redução. O Governo do Estado integrou, por meio da Fasepa, a 
Frente Paraense contra a Redução da Maioridade Penal, que contou com mais de 40 organizações 
públicas e da sociedade civil. 
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3.1.2 - Encontros Temáticos: Discussão do Sinase com os atores 
da Política de Atendimento Socioeducativo: considerando o Diálogo da 

Socioeducação, a realização de cinco oficinas com os servidores das 
Unidades intituladas “Fortalecendo o Atendimento Socioeducativo” 
qualificou a gestão técnica da Fasepa e definiu a metodologia das 
Fases de Atendimento a luz do Projeto Político Institucional e do 
Sinase, tendo como foco o desenvolvimento do socioeducando em 
cada fase de atendimento. Essa ação contou com a participação de 
455 servidores de cinco unidades.

Ampliando o diálogo em torno da Política da Socioeducação, foi 
promovida a discussão do Sinase, especialmente nas medidas so-
cioeducativas de LA e PSC e o papel da Fundação, com os atores da 

política estadual e municipal de atendimento socioeducativo sobre a 
garantia de direitos dos socioeducandos, trabalhando ações no âmbito 

do “Projeto Ressignificando Caminhos da Socioeducação”.  Foram reali-
zados três encontros temáticos, intitulados “I Encontro Temático 

da Socioeducação no Pará” na Região Metropolitana (Belém, 
Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara), na Região 
do Xingu (Altamira, Anapú, Brasil Novo, Pacajá, Porto de Moz, 
Placas, Senador José Porfirio, Medicilândia, Uruará, Vitória do 

Xingu) e na Região do Baixo Amazonas (Santarém, Almeirim, 
Alenquer, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Prainha, e Ter-
ra Santa). Esta ação contou com a parceria da Seaster.

A Fasepa promoveu, ainda, 11 Oficinas “Implementação do Plano 
Municipal, Fluxos, Monitoramento e Avaliação do atendimento socio-
educativo”, envolvendo municípios da Região do Capim (Aurora do 
Pará, Ipixuna do Pará, São Domingos do Capim), da Região do To-

cantins (Barcarena, Cametá, Oeiras do Pará), da Região do Marajó 
(Breves, Curralinho, Chaves) e Região do Caeté (Augusto Corrêa, Tra-
cuateua e Viseu). 

Estes diálogos envolveram diretamente 41 municípios de 07 regiões 
de integração com a participação de 889 atores sociais e educacionais. 

As ações da Fasepa foram fortalecidas com a participação em audiências 
públicas (Cametá e Breves) e em Conferências Municipais de Direitos da Criança e 
do Adolescente (Belém e Terra Alta). 

“É uma oportunidade que 
me deram e, se tivesse lá 
fora, eu não teria. Vai de 

mim também ter um esforço 
pra mudar 
porque não 
é vida pra 
ninguém 

estar preso”, 
 

adolescente de 16 anos.
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“Eu gostei muito de saber 
que eu fui selecionado para 

fazer o curso. É uma oportunidade que 
eu tenho de aprender alguma coisa boa, 

ter uma profissão e seguir outro 
caminho lá fora”, 

adolescente de 16 anos.
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3.2 -  COSTURANDO FUTUROS

3.2.1 - Educação Profissional - Empreendedorismo, Traba-
lho e Renda: no processo de educação profissional e inserção no 
mundo do trabalho, a Fasepa atendeu 150 socioeducandos, garan-
tindo diretamente a qualificação de 52 destes, em diferentes tipos de 
formação: decoupagem, eletricista predial e residencial, fruticultura, 
grafite, pintor de obras, horta, manicure e pedicuro, fabricação de 
material de limpeza e higiene, corte e costura devidamente aptos 
para atuarem no mundo de trabalho. 

Dando sustentabilidade nas ações, a Fasepa equipou na unida-
de feminina, com máquinas e equipamentos doados pelo Ministério 
Público do Trabalho, uma sala de corte e costura para a prática das 
oficinas. Como ação complementar, foram realizadas palestras e rodas 
de conversas nas unidades.

No curso de Panificação, a Fasepa contou com a parceria 
da Seaster. Neste evento, 51 socioeducandos das Unidades 
CIAM, CJM, UASE Benevides, CSEM, Cijam e UASE Ananin-
deua participaram. No encerramento dos cursos foi realizada 
uma mostra dos trabalhos com degustação para todos os pre-
sentes. Os socioeducandos receberam seus certificados de conclusão 
de curso, possibilitando a inclusão no mundo do trabalho.

Em convênio celebrado com a SEAD, 46 socioeducandos foram 
encaminhados para estágio com bolsa aprendizagem nas seguin-
tes instituições: TCE, 12; TJE, 17; DPE, três; EGPA, três; HCGV, 
cinco; e na Fasepa, seis socioeducandos, destes, três atuando na 
sede administrativa da Fundação. No emprego formal um socioe-
ducando foi efetivamente inserido no mercado de trabalho  e outros 
cinco em fase de negociação para contratação.

Em parceria com o Credicidadão, famílias de socioeducandos 
atendidos na unidade de Santarém foram beneficiadas. A entrega 
dos recursos para duas famílias foi viabilizada por meio de uma linha 
de crédito especial. 

Em Santarém, a Fasepa realizou a “I Feira das Profis-
sões: Educando para a vida” em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Instituto Federal de Educação 
Tecnológica do Pará (IFPA) e Corpo de Bombeiros, desper-
tando o interesse dos socioeducandos pela profissionaliza-
ção, além dos esclarecimentos sobre algumas profissões. O evento 
teve a participação de 39 socioeducandos do Cseba e do CSS que 
também expuseram artesanatos de cerâmicas e pintura em tela, 
produzidos por eles mesmos, com arte-educadores da unidade.

+ de 40
socioeducandos em 

bolsa estágio
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3.2.2 - Educação Ambiental - Ações Socioambientais Terra Viva: na Educação      
Ambiental, ampliando as ações do projeto Terra Viva, 138 socioeducandos da 
Fasepa puderam desenvolver suas habilidades no reaproveitamento de 
madeira e de pneus, paisagismo e jardinagem, olericultura, produção 
de mudas, compostagem, garantindo inserção no mundo do trabalho. Os 
resultados dos trabalhos realizados foram apresentados em exposi-
ções e feiras, a exemplo da Feira de Artesanato Mundial, Expo 
Pará e Flor Pará como resultado da parceria com o NAC. 

Em todas unidades foram realizadas atividades de educação 
ambiental. Destaca-se a ação de implantação de um parque in-
fantil com o reaproveitamento de pneus no Residencial Tavares 
Bastos. Em paralelo as ações ambientais de profissionalização, os 
socioeducandos participaram de rodas de conversas temáticas, Cine 
Terra Viva Videokê e assembleias com socioeducandos e servidores so-
bre o tema ambiental no sentido de fortalecimento da cidadania. A capa-
citação em Horta Orgânica, resultou, além da qualificação profissional, o 
atendimento às unidades, garantindo alimentação mais saudável com o fornecimento de hortaliças 
para as unidades. Espera-se em 2016 ampliar as ações socioambientais.  

 

3.2.3 - Educação Formal/ Escolarização - Escola Antônio Carlos Gomes da Costa: 
o acesso à escolarização, em diferentes níveis de ensino, respeitando, valorizando e fortalecendo 
as experiências de vida, identidades dos socioeducandos e de suas famílias, em conformidade 
com o ECA, com Lei do Sinase e as Diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do Conanda foi 
garantido pela Fasepa com a implementação da Escola Antônio Carlos Gomes da Costa nas 
espacialidades das Unidades da Socioeducação, com diretoria específica e projeto político pe-
dagógico sendo finalizado após amplo processo democrático de discussão. 

“É importante aprender coisas 
que só fazem acrescentar para 

o bem da gente . Antes só queria 
ficar na rua e não me 

preocupava com 
o meu futuro. 
Agora vejo que 

isso aqui é 
legal , e quem sabe um dia 
eu trabalhe com isso que 

estamos aprendendo”,  
adolescente de 15 anos.
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A escola matriculou em 2015, 296 alunos dos mu-
nicípios de Belém, Ananindeua e Benevides. Nas uni-
dades de atendimento em semiliberdade (Belém e 
Santarém) 174 tiveram suas matrículas garantidas em 
outras escolas da Rede Pública de Ensino. Na Unida-
de de internação em Santarém foram matriculados 31 
socioeducandos. Destaca-se, ainda, a participação de 
23 socioeducandos que realizaram o Exame Nacional 
de Ensino Médio (ENEM) com aulas específicas para 
esta avaliação, de forma embrionária, em parceria 
com a Fundação Propaz. Nas Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas a Fasepa participou 
com 13 socioeducandos.

3.2.4 - Egressos: Sustentabilidade, Família: 
esta gestão declarou a necessidade de atenção aos 
Egressos o que foi garantida por meio da elabora-
ção de um projeto específico, pela Fasepa, voltado 
para este segmento visando apoiar e acompanhar 
os adolescentes e jovens egressos da socioe-
ducação e suas famílias intermediando as relações 
destes com a sociedade e rede de serviços públicos. 
Neste sentido, houve a realização de audiência pú-
blica na Alepa, garantindo a participação de egresso, 
para tratar do tema, ampliando a atenção do Sistema 
de Garantia de Direitos. A partir de 2016, recursos 
foram alocados no PPA do Governo do Estado para 
esta ação. Destaca-se a articulação e parceria da 
Seaster e Seeips na iniciativa.  
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3.3  TALENTOS

3.3.1 - Esporte e Lazer: Recreio de Verão, Recreio 
de Inverno, Olimpíadas: no âmbito do projeto Ressignifi-
cando Caminhos na Socioeducação, o direito ao esporte e la-
zer é assegurado considerando não somente as regras e os padrões 
formais de modalidades esportivas, mas adaptadas para o contexto 
da socioeducação, trabalhando os limites e conteúdos relacionados à 
cidadania, a convivência comunitária e o protagonismo, inserindo-o 
socialmente quando compartilha decisões que afetam suas vidas. 
Refere-se à compreensão do esporte como possibilidade de apren-
dizagem e desenvolvimento socioeducativo, com reflexão crítica 
que supera o modelo de esporte onde que prevalece a competição, 
exclusão e violência. Assim, neste ano a Fasepa realizou uma série 
de eventos a exemplo do 1º Campeonato de Triathlon dos Socio-
educandos com a participação de 25 adolescentes.

O Recreio de Verão com a prática de esporte e lazer para 323 so-
cioeducandos foi realizado pela Fasepa no mês de julho e reduziu o ní-
vel de estresse e fuga neste período, além de estimular os adolescentes 
e jovens internos para o interesse por modalidades esportivas e fomentar 
a participação em práticas artísticas e culturais visando à inclu-
são social, com possibilidade de descoberta de novos talentos 
para o esporte paraense. Ao longo do mês foram desenvolvi-
das uma série de atividades pedagógicas, esportivas, rodas 
e oficinas de leitura, informática e gincanas, dentre outras, de 
forma itinerante e integrada em todas as onze unidades so-
cioeducativas da Região Metropolitana de Belém. As ações foram 
desenvolvidas em parceria com a Seeips, Seduc, Seaster.  

3.3.2 - Arte e Cultura: Carnaval; Arraial da Socioeduca-
ção; Mostra de Arte e Cultura; Oficinas de arte, Sarau Lite-
rário, Auto do Círio: a Fasepa é convicta de que o direito à arte e 
cultura é direito humano, pois a necessidade de se expressar, ma-
nifestar pensamentos e valores é intrínseca à condição humana, 
permitindo-lhes o desenvolvimento integral e fortalecendo o proces-
so de aprendizagem, assim, transformando realidades. No âmbito 
do projeto Ressignificando Caminhos da Socioeducação, a cultura 
e arte são trabalhados a partir de suas vivências da realidade, os 
costumes, considerando a socialização e contribuindo para uma es-
colha de vida social dentro do contexto onde vivem. 

Dentro da proposta pedagógica da socioeducação, foi realizado 
o I Sarau Literário, parceria com a Ioepa, NAC e Secult, com apre-
sentação de teatro, música, poesia e histórias. Este Sarau 
contou com a participação do escritor e jornalista Ignácio 
de Loyola Brandão que, no dizer do mesmo “ainda bem 
que vivi o suficiente para estar onde estive”, quando de-
monstrou sua percepção positiva em uma crônica intitula-
da “Tem Quem Vai Mudar este País”, publicado no jornal O 
Estado de São Paulo/ Crônicas em 12/06/2015. 



A Fasepa ofertou, ainda, oficinas de arte, cultura e musicalização com a participação de 243 
socioeducandos que se apresentaram em eventos local, estadual e nacional, a exemplo do Con-
gresso Nacional de Psicologia, nas Conferências Estadual dos Direitos da Criança do Adolescente 
e de Assistência Social, dentre outros. 

As celebrações do período junino na Fasepa foram marcadas pela pluralidade artística e cultural 
em todas as unidades de atendimento que realizaram suas festas juninas, culminando com uma 
grande Mostra Cultural, realizada no Espaço Apoena na última semana do mês de junho com a 
participação de 57 socioeducandos. Estes eventos oportunizaram trabalhar com os adolescentes e 
jovens, de forma pedagógica, vários conceitos simbólicos alusivos à data, relacionando as ações 
de maneira interdisciplinar por meio dos assuntos abordados em sala de aula, com atividades 

que visam aproximar o conteúdo programático de disciplinas como lín-
gua portuguesa, matemática, história, geografia, inglês, assim como a 
iniciação e o aperfeiçoamento das linguagens artísticas. O envolvi-

mento das famílias favoreceu o fortalecimento de vínculos fa-
miliar e comunitário.

No âmbito da cultura, aproximadamente 50 adolescentes e 
jovens que cumprem medidas socioeducativas e suas famílias, 
de 11 unidades socioeducativas, se reuniram para participar, 
junto com arte-educadores, monitores e demais servidores da 
Fasepa, do Auto do Círio da Socioeducação. O evento foi 

realizado em área livre, percorrendo a Rua Luis Cavalcante, em 
Ananindeua, e levou um grande público a presenciar a celebra-
ção em alusão ao Círio de Nazaré.

Destaca-se, ainda, a I Mostra de Talentos da FASEPA – 2015: 
Arte, Cultura e Empreendedorismo, ocorrido em Dezembro, na 

Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, quando foi realizada 
uma mostra de resultados das atividades desenvolvidas em todas as 

unidades ao longo do ano e apresentadas por 61 socioeducan-
dos para aproximadamente 500 visitantes, dentre estes, as 
famílias dos socioeducandos, servidores da Fasepa, Secre-
tários de Estado e demais representantes do Sistema de Ga-
rantia de Direitos. Para este evento foram realizadas oficinas 

de grafite, desenho, dança, teatro, corte e costura, panificação, 
paletes, pneumóveis e jardinagem, com apresentações de dança, mú-

sica, teatro, artesanato, desfile de moda, 
exposição de produtos de panificação  
e resultado dos cursos ministrados. 

Esta Mostra Cultural apre-
sentou o caminhar das 
atividades de arte, cul-
tura, lazer e empre-
endedorismo realiza-

da pela Fundação ao 
longo do exercício de 2015, o 
que possibilitou a conquista da 
ressocialização no ressignificar 

de um novo caminho.

32 Fasepa



33

Fo
to

 fe
ita

 d
ur

an
te

 p
ro

gr
am

aç
ão

 re
lig

io
sa

 n
o 

C
SE

F,
 e

m
 A

na
ni

nd
eu

a.



3.4 -  VIDAS

3.4.1 - Convivência Familiar e Comunitária - Atenção às Famílias: o Atendimento às 
famílias dos socioeducandos nas unidades vem apresentando níveis progressivos de atenção. A 
efetivação da relação das famílias e comunidades pode ser identificada pelo quantitativo de visitas 
de familiares nas unidades, abordagem familiar, reuniões, visita domiciliar, orientação e apoio, pro-
gramações festivas e também pelos contatos telefônicos, garantindo fundamentalmente os víncu-
los afetivos e familiares, principalmente àqueles socioeducandos provenientes dos municípios do 
Estado fora da capital. 

3.4.2 - Assistência Espiritual - Religiosidade: oportunizando as atividades de assistência 
espiritual aos socioeducandos, a partir da reflexão sobre ética, sentido da vida, valores humanos e 
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, a Fasepa, em parceria com instituições religio-
sas, promoveu estudos bíblicos, cânticos de Louvor, atividades recreativas integralizadoras, missas 
e entrega de materiais bíblicos garantindo o direito a espiritualidade dos socioeducandos. Destaque 
nesse exercício para a elaboração do projeto pedagógico de espiritualidade envolvendo as várias 
dimensões religiosas.

3.4.3 - Justiça Juvenil Restaurativa - Práticas restaurativas: como ação inovadora no 
âmbito da socioeducação, as práticas restaurativas foram realizadas em todas as 14 unidades de 
atendimento socioeducativo, alcançando 355 adolescentes, 213 familiares e 678 servidores, estes 
podem se constituir em agentes multiplicadores e referências em seus locais de trabalho.  A meto-
dologia é aplicada por diversos segmentos que compõem o sistema de justiça e toda comunidade 
socioeducativas na perspectiva de mediação para redução de conflitos. Estas práticas são aceitas 
por todos os segmentos que compõem a socioeducação. 

 
3.4.4 - Saúde e Bem Estar - Atenção Humanizada e Bem Viver: a Fasepa, em articula-

ção com as Secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios vem garantindo o direito à Saúde. 
Em Ananindeua, a efetivação do Plano Operativo Municipal (POM) atendendo as cinco unidades 
da fundação sediadas naquele município de forma efetiva, dentro das possibilidades e limitações 
do atendimento. 

A Ação Saúde, com a Sespa, promoveu o atendimento em dermatologia, ginecologia, clínica 
médica e farmácia com aviamentos de receituário e medicação da farmácia móvel, realizando 85 
atendimentos, além de Campanhas de Vacinação contra a gripe H1N1 em nove unidades de socio-
educação atendendo todos os socioeducandos e servidores destas unidades. 

Na atenção a saúde foram realizados 3.919 procedimentos entre consultas médicas em clínica 
médica geral, exames médicos de rotina, exames especializados, consultas especializadas e aten-
dimentos de urgência e emergência. 

Na garantia ao direito do tratamento no uso abusivo de Drogas, a Fasepa encaminhou 293 socio-
educandos para o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) Marajoara, Fazenda Embrião (Internação) 
e HCGV (Urgência e Emergência).
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+ de 3 mil
procedimentos médicos garantidos 

aos adolescentes 

+ de 290
atendimentos de 
desdrogadição

+ de 40
servidores receberam

Cheque Moradia

“Lá fora não tinha o costume de 
tomar vacina. Aqui eu nem sei 

o que eu já tomei pra não pegar doenças. Isso é 
muito bom porque a gente fica bem e vê que eles 

se preocupam com a nossa saúde”,  
adolescente de 15 anos.



Comunicação na 
Socioeducação 

Comunicação na 
Socioeducação 

4-



São muitos os desafios para levar à sociedade notícias das boas práticas do atendimento so-
cioeducativo desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Fasepa. E muitos foram supera-
dos em 2015, com significativos avanços, seja nas redes sociais ou nas publicações de notícias 
veiculadas pela imprensa, impactados pelo olhar mais amplo e estratégico sobre a importância da 
comunicação na Gestão, principalmente na produção de reportagem, de publicidade e de apoio em 
diferentes atividades desenvolvidas pela Fasepa. Além disso, investimentos em equipamentos de 
tecnologia e recursos humanos proporcionaram melhores condições de trabalho.

Com o desenvolvimento de atividades sob as diretrizes do projeto Ressignificando Caminhos na 
Socioeducação, as ações da Fasepa ganharam visibilidade para a sociedade em geral por meio de 
sugestões de pauta de diversos eventos enviados a editores e chefes de reportagens dos jornais 
paraenses. Além disso, a realização de cobertura jornalística das atividades que resultaram em re-
portagens postadas no site institucional da Fasepa www.fasepa.pa.gov.br e na plataforma digital de 
notícias do Governo do estado, Agência Pará www.agenciapara.com.br. Como resultado dos inves-
timentos feitos, houve 154 reportagens produzidas, um aumento no número do “Informativo Socioe-
ducador” para 44 edições virtuais, e em média 300 criações de artes para as redes sociais, ligadas a 
campanhas, reportagens especiais e datas comemorativas sobre a temática da socioeducação. 

Em 2015 foram 498 produções em publicidade, propragada 
e jornalismo pela Socioeducação. O que denota um aumento de 
mais de 100% na produção em relação aos anos anteriores. Tais 
produções não tiveram o uso de mídias patrocinadas.

4.1 Destaques: com uma produção mais qualitativa e em maior número, as ações da Fasepa 
em 2015 conseguiu visibilidade em jornais impressos ou veiculação de material na televisão, rádio 
e WEB por meio de 53 notícias. Resultado do frequente diálogo com a grande imprensa, a melhor 
qualidade no material produzido e maior número de atividades. Para exemplificar a diversidade de 
plataformas midiáticas que conquistamos espaço, em março de 2015 foi veiculado reportagem es-
pecial sobre o CSEF na televisão, por meio do programa “Balanço Geral”. Uma grande conquista, 
haja vista o perfil do programa, acreditou na pauta focando em como a medida socioeducativa esta 
fazendo o olhar dessas adolescentes serem diferente sobre suas próprias vidas.

EXEMPLO 1 

REPORTAGEM DA TV RECORD 
com René Marcelo 
(1º semestre)
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EXEMPLO 2  

A conquista de um espaço com visibilidade nacional também se fez presente em 2015. Além 
da pauta na Rádio CBN Nacional em duas situações distintas, pela nossa atuação em espaços 
como o Conanda e o Fonacriad, a Fasepa foi pauta de toda imprensa regional, e objeto de artigo 
escrito por Ignácio de Loyola Brandão, colunista do Jornal O Estado de São Paulo, sobre o 1º 
Sarau Livro Solidário Socioeducativo realizado em âmbito nacional, em parceria com a Ioepa e o 
NAC durante a XIX Feira Pan-Amazônica do Livro, em junho de 2015.

ARTIGO DO JORNAL ESTADÃO 
Feira Pan Amazônica do Livro 
12/06/2015

Outro significativo exemplo de conquis-
ta em diversos espaços midiáticos, foi a 
reportagem do jornal impresso Diário do 
Pará, com o Diálogo Temático, evento es-
tratégico para aprimorar a educação do 
ensino regular dos adolescentes privados 
de liberdade, realizado pela Fasepa em 
parceria com a Seduc.

Com base no levantamento da Secom, foram 210 notícias se-
lecionadas, onde 66% positivas ou neutras. Desta forma, em que 
pese a socioeducação ser vista ainda em muitos casos relaciona-
da ao Ato Infracional cometido por adolescente, a maioria dos 
produtos divulgados pela grande mídia prevalece a abordagem 
positiva e focada na política pública realizada pela Fundação.

EXEMPLO 3  

REPORTAGEM DIÁRIO DO PARÁ
Diálogos Temáticos 
(meio do semestre)

Balanço das 
reportagens 
em 2015 

  66%
positivas

ou neutras

34%
negativas
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Tem quem vai mudar esse país 

Tomara que a literatura 
possa ajudar, com outras atividades, 

a tornar aqueles adolescentes 
“cisnes”, refeitos para vida.

Atravessei gramados 
brilhando ao sol.

Fiquei horas entre aquela gente, cercado. 
Cada um querendo me mostrar um texto.

Naquela quadra me revi 
criança, enquanto jovens 
cantavam e dançavam, 

rodando em torno de um 
mastro com fitas coloridas, 
revivendo imaginariamente 

o carrosel.

Foi o primeiro Sarau Literário em 
uma unidade de ressocialização.

Estava gripado e a pressurização do avião tinha 
selado meus ouvidos. No entanto, esqueci tudo, 
tomado por uma energia louca ao entrar na 

unidade da Fasepa.

Adrenalina geral, 
ansiedade, alegria, 

nervosismo.

Conversei longamente com os meninos. Fala 
difícil, minha garganta travada pela emoção.

Há aqui um espaço de leitura que 
aceita e pede doação de livros.

Para não fazer feio, li e 
reli durante três dias.

Estes jovens de Benevides estão 
tendo a chance. Tanto que a iniciativa 

será estendida a outras unidades, 
vai se multiplicar.

* Trechos retirados do artigo “Tem quem vai mudar esse país”, de autoria de Ignácio de Loyola Brandão, publicado no Jornal Estadão. 
Fotos feitas durante o 1º Sarau Livro Solidário Socioeducativo na UASE Benevides no dia 05/06/2015.  



4.2 FASEPA nas Redes Sociais: cada vez mais fortalecido por ser um espaço de interação, 
visibilidade e proximidade com a população, as redes sociais tem importância estratégica funda-
mental na promoção das ações do Ressignificando Caminhos na Socioeducação. Com um novo 
olhar para a política socioeducativa chegado em 2015, as redes sociais mais usadas pela Fasepa 
ganharam destaque também, principalmente pela ampliação do número de internautas interessa-
dos em saber e divulgar nosso trabalho. Com maior audiência nessas plataformas, a página da 
Fasepa no Facebook teve em janeiro de 2015 688 curtidas, chegando em dezembro deste mesmo 
ano a 1.541 internautas.  Apesar disso, com compartilhamentos e curtidas no Facebook foi alcança-
do em uma mesma postagem mais de 7 mil pessoas. O Twitter também é um espaço de divulgação 
e interação com a população, hoje com 895 seguidores. 

4.3 Publicidade e design gráfico: a importância da identidade visual das ações da Fasepa 
foi também uma das atividades com significativa importância. Com o projeto Ressignificando Ca-
minhos na Socioeducação, a identidade visual foi representada por uma logo criada pensando 
nos aspectos diferenciados do novo momento vivido pela Fundação. Assim como todas as suas 
ações possuem representação visual, que foram usadas em banners, folders, camisas, para redes 
sociais e outros matérias de divulgação. 

895 seguidores1.541 fãs
Com alcance de mais de 7 mil pessoas

Logomarcas

Materiais Publicitários
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5- Desafios para 2016

A FASEPA realizou, em 2015, o Planejamento Es-
tratégico Situacional (PES) para o período 2015-2019 
que envolveu presidência, diretoria, coordenadoria 
nos níveis gerencial e tecnooperacional, além das ge-
rências das unidades, num processo coletivo, objeti-
vando a intersetorialidade e a interinstitucionalidade 
e maior integração entre as diversas áreas da Fun-
dação e, destas, com as demais políticas do Governo 
do Estado, por meio da articulação conjunta com a 
Seeips e Seaster, da qual a Fundação é vinculada, e 
do fortalecimento das relações institucionais com os 
representantes do Sistema de Garantia de Direitos.

 
Como resultado, a Fasepa identificou para 2016 

alguns desafios, como: continuar a modernização da 
gestão, assegurando condições adequadas para os 
profissionais da socioeducação; propiciar condições 
de desenvolvimento integral aos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas; assegurar 
a qualificação e humanização do sistema socioedu-
cativo tendo como referência os parâmetros estabe-
lecidos no Sinase, PPI, Plano Estadual da Socieduca-
ção, ECA, Normativas Internacionais e Resoluções; 
efetivar a participação das políticas setoriais, de modo 
integrado, na execução do sistema socioeducativo, 
considerando a incompletude institucional; promover 
a cultura da socioeducação, suprimindo a cultura do 
cárcere; garantir a escolarização e profissionalização 
do socioeducando, de modo a integrá-los no mundo 
do trabalho; promover o protagonismo dos adolescen-
tes e das famílias; promover ações que fortaleçam o 
atendimento aos egressos e fortalecer sistemas mu-
nicipais de atendimento socioeducativo. Fica, ainda, 
o desafio de melhor quantificar os números de pro-
gressos de medidas socioeducativas para monitorar e 
avaliar o atendimento socioeducativo.

Todos estes desafios, cuja superação já vem sen-
do trabalhada desde 2015, serão focos de atenção 
no âmbito do fortalecimento do Projeto Ressignifi-
cando Caminhos na Socioeducação, na realização 
integral das quatro ações, com o devido monitora-
mento e avaliação para vencê-los. 

A implantação e implementação do Plano de 
Segurança Socioeducativa é também um desafio a 
ser superado em 2016, considerando a ausência de 
normatização e a necessidade de garantir a salva-
guarda de socioeducandos e servidores. A parceria 
com o Sistema de Segurança deve contribuir bas-
tante nesta proposta. 

Ainda no âmbito da construção de planos de ação, 
destaca-se a ampliação do Plano Estadual de Qualifi-
cação Profissional dos Servidores da Fasepa. Para o 
segundo ano de atividades, a construção do plano de 
comunicação institucional, a revisão e atualização do 
plano de convivência familiar e comunitária da socioe-
ducação e a finalização do projeto político pedagógico 
das unidades.

A  conclusão   das  obras  civis  nas   unidades  
Cseba, CIAM Marabá, Cijam, CSEF, CFIP, inicia-
das em 2015, bem como a reforma e ampliação do 
CIAM Sideral, CSEM e Centro Integrado (SAS/NAI) 
e a revitalização e manutenção das unidades CJM,  
UASE  Ananindeua, UASE Benevides, semiliberda-
de de Santarém, Apoena, considerando o Sinase, 
bem como melhor sediar os setores como Trans-
porte, Arquivo, Material, Engenharia e Manutenção 
e Galmox, são objetivos a serem alcançados por 
esta Gestão.

Na semiliberdade de Belém, o projeto arquitetô-
nico está em fase de elaboração e um estudo para 
melhor organizar o atendimento inicial, intermediá-
rio e conclusivo, com a oferta de cursos e ativida-
des internas de arte, cultura, esporte e lazer, está 
sendo instituido.

 
Diante do exposto, em 2016, como direciona nos-

so Governador Simão Jatene, é mantido o dever de 
fazer mais e melhor, otimizando recursos e estabe-
lecendo metas. Assim, comemorando com toda a 
equipe cada conquista e dessa forma renovando as 
energias a cada dia.

“Uma Caminhada se estabelece a partir de um 
ponto de partida, mas sua chegada se concretiza 
com metas e focos definidos/ planejados.” 

Simão Bastos, Presidente.
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Em 2016 vamos juntos continuar 
preenchendo as peças necessárias 

para essa caminhada...

Nosso 
dia a dia 
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