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1. APRESENTAÇÃO
O Governo do estado do Rio Grande do Norte, através da parceria entre: a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social,
a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte e o Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação de Proﬁssionais de
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Educação (IFESP)assume o compromisso da cons tuição de equipe de coordenação e desenvolvimento de pesquisa e a vidades interven vas do projeto
“Promoção dos direitos da população em situação de rua no Rio Grande do Norte: diagnós co e intervenção nos caminhos de inovação no Sistema Único de
Assistência Social” para atuar na construção de respostas às demandas da população em situação de rua no estado do Rio Grande do Norte.
A Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) é o órgão responsável pela gestão de três áreas de polí cas
sociais: Assistência Social, Habitação e Trabalho. Vinculadas à SETHAS existem: a Fundação de Atendimento Socioeduca vo (FUNDASE) e a Companhia Estadual
de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB).
Realizar pesquisa de diagnós co para aperfeiçoamento da gestão de programas e projetos do Sistema Único de Assistência Social no Rio Grande
do Norte voltados à população em situação de rua no estado do RN é um dos compromissos sociais dessa Secretaria. Assim, por meio da Gestão Estadual do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a SETHAS propõe desenvolver, em parceria com a FAPERN e o Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy,
ações voltadas à produção de conhecimento sobre a população em situação de rua no RN para o fortalecimento dos direitos socioassistenciais dessas
populações vulneráveis.
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) foi criada pela Lei Complementar Nº 257, de 14/11/2003, com recursos
previstos na Cons tuição Estadual e na legislação per nente à pesquisa cien ﬁca e tecnológica. É vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico (SEDEC), como pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração indireta.
Sua missão é apoiar e fomentar a realização da pesquisa cien ﬁca, tecnológica e a inovação para o desenvolvimento humano, social e econômico
do Rio Grande do Norte. Tem como obje vos apoiar e fomentar os programas ou projetos de pesquisa realizados em ins tuições públicas ou privadas; criar,
complementar e modernizar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento cien ﬁco e tecnológico; e, conceder bolsas de estudos e de pesquisa no País e no
exterior; a formação ou a atualização de acervos bibliográﬁcos e bancos de dados e de transmissão de informações, vinculados ao desenvolvimento do
conhecimento.
O Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação de Proﬁssionais de Educação – IFESP, criado por força da Lei Nº 7.909,
de 04 de janeiro de 2001, regulamentada através do Decreto no 15.287 de 24 de janeiro de 2001, é uma Ins tuição Oﬁcial de Ensino Superior do Sistema
Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e do Esporte e do Lazer – SEEC do Rio Grande do Norte.
De acordo com o Regimento Geral do Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy, como ICTI (Ins tuição de Ciência, Tecnologia e
Inovação), realiza ações na área de pesquisa em matemá ca, da formação docente. Por ater competência na realização de assessorias, contribuirá com esse
projeto nas a vidades norteadoras da deﬁnição de parâmetros esta s cos, censitários, como a vidades de natureza extensionista de assessoria e consultoria
desenvolvidas pelo Ins tuto. Também contribuirá com a construção de estratégias pedagógicas para a formação de proﬁssionais, popularizando conhecimentos
produzidos no estado do Rio Grande do Norte.
A parceria entre SETHAS, FAPERN e Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy apresenta uma oportunidade fecunda para a garan a da
execução de um projeto que envolve a vidades de pesquisa, diagnós co e elaboração de produtos relevantes para a intervenção nas polí cas públicas voltadas
à população em situação de rua no estado do RN, representando o compromisso com demandas históricas dessa população nos diversos territórios do estado.
As a vidades propostas serão orientadas pela perspec va de ações de natureza inves ga va e interven va, com vistas a provocar impactos
posi vos nas ações de polí cas públicas do estado, no contexto social de pandemia e pós pandemia da Covid-19, de modo a contribuir para a melhoria da vida
dessa população.
A equipe de pesquisadores será orientada a par r da perspec va pedagógica e metodológica de pesquisa, fundamentada em diretrizes
democrá cas, garan dora de transparência nos processos decisórios de planejamento e intervenção; responsabilidade do trabalho em equipe; descentralização
das ações e desenvolvimento de parcerias como demais secretarias e polí cas setoriais do estado.
2. JUSTIFICATIVA
A iden ﬁcação e a caracterização da população que tem as ruas como moradia no Rio Grande do Norte é condição fundamental para melhoria
dos serviços e ações voltadas para esses usuários. A realização de uma pesquisa acerca da população em situação de rua jus ﬁca-se pela necessidade do
Execu vo Estadual conhecer essa população, para orientar o planejamento e implementação das polí cas públicas a esse segmento.
O contexto de disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e sua classiﬁcação mundial como pandemia, reforça a importância do compromisso
com os direitos sociais, notadamente com o direito à vida e à defesa das polí cas públicas, efe vadas pela adoção de medidas que garantam proteção especíﬁca
e especial aos públicos em situação de maior vulnerabilidade, como as pessoas em situação de rua.
A Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, ao tratar das recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o obje vo de garan r a
con nuidade da oferta de serviços e a vidades essenciais da Assistência Social, reaﬁrma a importância, nesse momento, da construção de subsídios para o
planejamento de ações de atenção a esse público. Realizar a contagem e caracterização da população em situação de rua deve dar visibilidade às situações de
desproteções sociais presentes nos territórios de vivência desse grupo social, apoiando a ampliação e qualiﬁcação de ações essenciais.
Considerando as demandas da conjuntura de Covid-19, o poder público deve cumprir com o compromisso de organizar, da melhor forma, os
recursos existentes para mi gar os impactos sociais da pandemia, contribuindo para a leitura e o planejamento, em curto, médio e longo prazo, de garan as da
proteção social necessária à população em situação de Rua.
Para que seja possível a realização dessas medidas é necessário o conhecimento e mapeamento dessa população no Rio Grande do Norte, bem
como, das suas necessidades, o que exige a aplicação de procedimentos e metodologias de pesquisa com esse ﬁm. Possibilitando a iden ﬁcação das diferentes
dimensões sociais, culturais, obje vas e subje vas da vida na rua.
As constantes transformações econômicas e sociais que a ngem diferentes dimensões da vida dos trabalhadores rurais e urbanos; a histórica e
desigual formação social do Brasil e as assimetrias regionais são condições determinantes para cons tuição da pobreza das populações do campo e da cidade,
levando muitos indivíduos a não encontrar oportunidades de atender suas necessidades básicas de vida como: alimentação, moradia, acesso à educação, saúde,
trabalho e previdência social. Esse não acesso está entre as principais situações que levam as pessoas a viver em situação de rua. A rua torna-se o lugar de viver,
de se relacionar e atender às necessidades básicas de vida.
As pessoas que vivem nas ruas fazem de logradouros públicos (ruas, praças,
jardins, canteiros, marquises e baixos de viadutos) e das áreas degradadas
(prédios abandonados, ruínas, cemitérios e carcaças de veículos) espaço de
moradia e sustento, por con ngência temporária ou de forma permanente,
podendo u lizar eventualmente albergues para pernoitar e abrigos, casas
de acolhida temporária ou moradias provisórias (BRASIL. MDS. Guia de
Cadastramento de Pessoas em Situação de Rua 2011, p. 09).
Diante dessa realidade, cabe ao poder público, das três esferas de governo, juntamente com a sociedade civil e suas organizações civis, interagir
de forma qualiﬁcada e promover o acesso aos direitos fundamentais, a polí cas e a programas sociais para essa população. No âmbito da Polí ca de Assistência
Social, cabe a Proteção Social contribuir para:
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[...] o processo de construção da autonomia da pessoa em situação de rua.
Por meio da abordagem social, o Poder Público tem maior proximidade
com o segmento, assegurando o trabalho social, de forma con nuada, com
o obje vo de encaminhar a resolução de necessidades imediatas, além de
promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e demais
polí cas públicas na perspec va da garan a dos direitos. É importante que
o cadastramento das pessoas em situação de rua esteja vinculado à rede de
proteção social, de forma a assegurar o atendimento e o acompanhamento
social, na perspec va de construção de vínculos interpessoais e familiares
que oportunizem a reinserção social e comunitária e saída das ruas
(BRASIL. MDS. Guia de Cadastramento de Pessoas em Situação de Rua,
2011, p. 13).
Considerando a escassez de pesquisas sobre a População em Situação de Rua no Rio Grande do Norte, (as úl mas iden ﬁcadas, realizadas há
quase 10 anos) esta pesquisa faz-se importante e urgente para subsidiar a atuação e a qualiﬁcação dos serviços públicos.
Este projeto tem como mo vação, o atendimento ao o cio nº 0109/2018 da 49ª Promotoria de Jus ça de Natal/RN (Cidadania), o qual
recomenda que seja viabilizada pela SETHAS, a efe vação do projeto de mapeamento da população em situação de rua. A origem das demandas para a pesquisa
foi reaﬁrmada no âmbito ins tucional das Unidades de Gestão da SETHAS: Coordenadoria Estadual de Gestão do Sistema Único de Assistência Social e da
Coordenadoria Operacional de Desenvolvimento Social, ao registrar em 2018, a necessidade da realização de um diagnós co que permita o adequado
dimensionamento e instalação dos equipamentos de segurança alimentar operacionalizados pela mesma (de acordo com o Despacho realizado no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, no dia 22 de agosto de 2019, no processo nº 02010009.001570/2018-07).
Dentre as referências norma vas, a Polí ca Nacional para a População em Situação de Rua, ins tuída pelo Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro
de 2009, representa a principal orientação norma va que jus ﬁca a importância e necessidade da pesquisa sobre as condições de vida da População em
Situação de Rua no Rio Grande do Norte.
O Art. 7º, inciso I, deﬁne a necessidade de o Estado assegurar o acesso amplo, simpliﬁcado e seguro aos serviços; a formação de gestores e
trabalhadores que atuam com essa população; a necessidade de criar mecanismos metodológicos de pesquisa que possibilitem “a contagem oﬁcial da
população, produção e sistema zação de dados”; a importância de “incen var a pesquisa, produção e divulgação de conhecimento”; possibilitar o acesso aos
direitos socioassistenciaisa par r da construção de parcerias entre diferentes setores de polí cas públicas, ampliando a oferta da rede de serviços, ações e
programas de segurança alimentar e qualiﬁcação de trabalhadores que atuam com a População em Situação de Rua.
Todas essas prerroga vas disciplinadas no Art. 7º da Polí ca cons tuem-se como referências que devem ser orientadoras dos conteúdos e
procedimentos de coleta de dados e análises da pesquisa a ser realizada no Rio Grande do Norte:
Art. 7o São obje vos da Polí ca Nacional para a População em Situação de
Rua: I - assegurar o acesso amplo, simpliﬁcado e seguro aos serviços e
programas que integram as polí cas públicas de saúde, educação,
previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer,
trabalho e renda; II - garan r a formação e capacitação permanente de
proﬁssionais e gestores para atuação no desenvolvimento de polí cas
públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às
pessoas em situação de rua; III -ins tuir a contagem oﬁcial da população
em situação de rua; IV -produzir, sistema zar e disseminar dados e
indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede existente de
cobertura de serviços públicos à população em situação de rua;
V - desenvolver ações educa vas permanentes que contribuam para a
formação de cultura de respeito, é ca e solidariedade entre a população
em situação de rua e os demais grupos sociais, de modo a resguardar a
observância aos direitos humanos; VI - incen var a pesquisa, produção e
divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua,
contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnicoracial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento;
VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população
em situação de rua; VIII - incen var a criação, divulgação e
disponibilização de canais de comunicação para o recebimento de
denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como
de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das polí cas públicas
voltadas para este segmento; IX - proporcionar o acesso das pessoas em
situação de rua aos bene cios previdenciários e assistenciais e aos
programas de transferência de renda, na forma da legislação especíﬁca;
X - criar meios de ar culação entre o Sistema Único de Assistência Social
e o Sistema Único de Saúde para qualiﬁcar a oferta de serviços; XI - adotar
padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e
reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o
disposto no art. 8o.
A Polí ca Nacional de Assistência Social (PNAS/2005) também prevê princípios e diretrizes a serem consideradas como marcos norma vos. O
segmento da população em situação de rua ﬁgura como público beneﬁciário da Polí ca no âmbito da Proteção Social Especial, considerando a singularidade e
especiﬁcidade dessa população, assim:
Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as
circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em
sua família são determinantes para sua proteção e autonomia. Isto exige
confrontar a leitura macro social com a leitura micro social (BRASIL. Polí ca
Nacional de Assistência Social – PNAS, 2005, p. 15).
Atém-se ainda como marcos regulatórios dentro da PNAS, as diretrizes de atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Lei Orgânica
da Assistência Social (1993), que no seu Capítulo I (Das Deﬁnições e dos Obje vos) apresenta, no Art. 1º, “A assistência social, [como] direito do cidadão e dever
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do Estado, é Polí ca de Seguridade Social não contribu va, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de inicia va
pública e da sociedade, para garan r o atendimento às necessidades básicas”.
Os resultados ob dos pela pesquisa deverão garan r o diagnós co da situação e a contagem oﬁcial da população em situação de rua nos
municípios de médio e grande porte no estado do RN. Este diagnós co de natureza quan ta va e qualita va deve subsidiar as decisões da gestão das polí cas
voltadas para essa população quanto a efe vação das prerroga vas disciplinadas no Art. 7º da Polí ca Nacional para a População em Situação de Rua no estado
do RN.
O projeto compreende a realização de pesquisa e produção de diagnós cos como obje vo geral, iden ﬁcar, caracterizar e explicitar as
necessidades desse público, contendo informações qualita vas e quan ta vas sobre quem são e como vive esse segmento da população, dados sobre o acesso
aos serviços de atendimento, em territórios de iden dade prioritários.
Conhecer e mapear a população em situação de rua no estado do Rio Grande do Norte compõe o conjunto de inicia vas da SETHAS registradas no
Plano Plurianual 2020-2023 do Estado do Rio Grande do Norte. Consta: a criação e manutenção de sistemas de informação georreferenciado sobre as condições
de vida de diversos segmentos em situação de vulnerabilidade social, pobreza extrema e violência, bem como mapeamento e monitoramento de oferta de
polí cas públicas des nadas a esses públicos RN.
A SETHAS, em par cular, a Coordenadoria Estadual de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, poderá, com esse levantamento, qualiﬁcar
as ações referentes à Proteção Social Especial, garan ndo o acesso à população em situação de rua aos serviços, programas, projetos e bene cios da Assistência
Social. O fenômeno da população em situação de rua faz parte da agenda transversal na referida gestão e, diante disso, a construção dos dados quan ta vos e
qualita vos servirão de base para a melhoria das ações.
Ademais, a referida pesquisa faz parte da agenda de demandas do Movimento Nacional da População de Rua do Rio Grande do Norte
(MNPR-RN), organismo de organização da sociedade civil que cumpre o papel de controle social no que tange à Polí ca Nacional para a População em Situação
de Rua.
A parceria, por meio do Acordo de Cooperação Técnica-Cien ﬁca entre SETHAS e FAPERN e Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy
tem como ﬁnalidade, o trabalho conjunto na construção da concepção, execução e monitoramento dos resultados do Projeto, a par r da cons tuição de equipe
de pesquisadores-bolsistas para atuarem como pesquisadores no desenvolvimento do projeto a ser realizado nos 10 (dez) territórios de cidadania do Estado.
3. OBJETIVOS
3.1 Obje vo geral
O projeto tem como obje vo geral desenvolver ações de natureza inves ga va e interven va diretamente voltadas às demandas da população em situação de
rua no estado do RN.
3.2 Obje vos especíﬁcos
Conforme diretrizes nacionais orientadoras da prestação de serviços na Polí ca de Assistência Social e na Polí ca Nacional para a População em
Situação de Rua, a realização de diagnós co descri vo da população usuária tem como principais obje vos especíﬁcos:
Realizar mapeamento, contagem e diagnóstico da situação da população em situação de rua:
a) Realizar a contagem e iden ﬁcar o perﬁl da População em Situação de Rua no Rio Grande do Norte: I) caracterís cas demográﬁcas; II) caracterís cas sociais e
econômicas (cor/raça, etnia, idade, gênero, orientação sexual, escolaridade, trabalho, renda, origem territorial, vínculos familiares na rua, condições de saúde e
moradia/acolhimento de passagem); II) acesso a serviços e polí cas públicas; IV) par cipação social em espaços cole vos, organizações sociais. Realizar
diagnós co situacional dos serviços socioassitenciais voltados à população em situação de rua no estado.
Realizar ações de intervenção direta visando resultados de curto, médio e longo prazo, comprometendo-se em responder e transformar objetivamente
as condições de vida dessa população no estado do RN:
a) Subsidiar a melhoria, qualiﬁcação e ampliação dos serviços, programas e projetos de Polí cas Públicas no Rio Grande do Norte, referenciando: a atuação dos
serviços da rede de proteção social básica, de média e alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e sua oferta nos diferentes territórios do
Rio Grande do Norte; a construção do Plano Estadual e da Polí ca para População em Situação de Rua no estado.
4. METODOLOGIA EMPREGADA
4.1 Aspectos é cos da pesquisa
Considerando que se trata de pesquisa cuja metodologia u lizada é própria das Ciências Humanas e Sociais, os procedimentos adotados estarão
em conformidade com a Resolução CNS nº 510 de 2016 (Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais). A observação aos princípios é cos em
pesquisa com seres humanos requer a observação às orientações sobre “O Termo de Consen mento Livre e Esclarecido (TCLE)” e seu Registro, em
conformidade com as orientações da Resolução CNS nº 510 de 2016 destacadas nos ar gos Ar go 2º, Ar go 3º, Ar go 9º, Ar go 17, e seus Incisos.
Pela complexidade das condições de vulnerabilidade e pobreza extrema em que se encontra a população alvo do estudo, o trabalho de pesquisa
será realizado por uma equipe interdisciplinar, composta por pesquisadores com habilidade de experiência em pesquisas e com apropriação sobre a população
em situação de rua. Para consolidação do respeito às par cularidades da população em questão, o projeto também será subme do à avaliação do Comitê de
É ca em pesquisa com seres humanos.
Considerando as cautelas de segurança que devem ser tomadas no atual contexto de pandemia, serão assegurados os insumos para a higiene e
prevenção ao contágio do Covid-19, que atenda a segurança da equipe par cipante da pesquisa. O uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como
máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de consumo imprescindíveis para o trabalho de pesquisa empírica nesse momento.
A concessão de ajuda de custo à equipe ocorrerá nas ocasiões em que serão realizadas viagens para realização de pesquisa de campo nos
municípios dos 10 territórios do estado, visando garan r o desempenho de suas funções fora da região metropolitana de Natal. Será concedida de acordo com o
cronograma ﬁnanceiro do projeto, com previsão para as despesas com alimentação e hospedagem.
Serão garan dos meios de transporte para a execução das a vidades exclusivamente de pesquisa de campo. O procedimento de solicitação deve
observar a antecedência mínima de 10 dias, as norma zações internas da Secretaria (SETHAS) e o Planejamento Semanal de Viagens.
4.2 Territórios de Cidadania
A organização do trabalho na gestão pública pela concepção territorial apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão pública para
organizar a oferta de serviços e acompanhamento em termos de assessoria técnica aos municípios do estado, considerando as par cularidades culturais,
econômicas e polí cas dos territórios.
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A deﬁnição de território deve levar em consideração diferentes dimensões da vida em sociedade e de elementos ambientais e históricos
fundamentais. Aqui, par mos da compreensão de território enquanto:
[...] um espaço sico, geograﬁcamente deﬁnido, geralmente con nuo,
compreendendo cidades e campos caracterizados por critérios
mul dimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a
cultura, a polí ca e as ins tuições, e uma população com grupos sociais
rela vamente dis ntos, que se relacionam interna e externamente por
meio de processos especíﬁcos, onde se pode dis nguir um ou mais
elementos que indicam iden dade e coesão social, cultural e territorial
(MDA, 2005, p.11).
A divisão do RN por territórios está deﬁnida a par r de 10 regiões, a saber: Assu/Mossoró, Sertão do Apodi, Trairí, Seridó, Mato Grande, Potengi,
Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, Agreste Litoral Sul, Alto Oeste e Terras dos Po guaras.
A gestão do Sistema Único de Assistência Social tem como diretriz a abordagem do apoio técnico e da formação de trabalhadores pela via do
recorte social, ins tucional, cultural e da iden dade do território enquanto espaço histórico de cidadania, considerando referências teóricas e trajetórias reais da
categoria e conceitos relacionados à concepção de território como lugar de múl plas dimensões: polí ca, econômica, geográﬁca.
A iden ﬁcação da formação socioterritorial em que se baseia a intervenção da polí ca de assistência social cons tui o ponto de par da para
formatar o trabalho social a ser desenvolvido, respeitando-se o processo de formação do território e a trajetória das famílias que com ele se relacionam (BRASIL,
[1]

2005 p. 29) .
Há uma relação orgânica entre famílias, produção econômica, acesso aos serviços sociais e relações polí cas próprias dos territórios urbanos e
rurais. A conﬁguração territorial é o retrato geográﬁca dos territórios e os municípios que os compõem no estado do Rio Grande do Norte. Embora as imagens
não discorram em completo, sobre os largos processos históricos, econômicos e culturais que, com o tempo, deﬁnem as iden dades socioterritoriais, podemos
observar no mapa, a imagem dos dez territórios de cidadania do RN:

FIGURA 1: MAPA DOS TERRITÓRIOS DE CIDADANIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Fonte: Vigilância Socioassistencial, COGESUAS/SETHAS, 2019.
[1]

BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Secretaria Nacional de Assistência Social. Departamento de Proteção
Social Básica. Subsídios para delimitação do território de Proteção Social Básica/PSB do SUAS nos diferentes portes municipais, com enfoque nos territórios
intraurbanos, a partir do estudo da concepção de território para a Política Nacional de Assistência Social. Dirce HarueUeno Koga (Consultora). MDS. Maio de 2005.

Em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania. Os Territórios da Cidadania cons tuíram-se a par r dos obje vos de
promoção do desenvolvimento econômico e universalização de programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial
[1]

sustentável.

No contexto contemporâneo da gestão da Polí ca de Assistência Social no Estado do RN, a conﬁguração territorial do estado orienta o
planejamento e monitoramento das polí cas públicas por iden dade regional.
A categoria território de Cidadania apresentam-se como uma importante ferramenta de gestão pública para acompanhar a oferta de serviços,
programas, projetos e bene cios da polí ca de assistência social no estado, considerando a par cularidade cultural, econômica e polí ca dos territórios.
O trabalho nos territórios de abrangência do projeto deverá considerar os municípios prioritários, aqueles de grande e médio porte para os
critérios do Sistema Único de Assistência Social - SUAS[2], excepcionalmente, serão incluídos os municípios de Pequeno Porte II que contam com mais de 10
famílias em situação de rua inscritas no Cadastro Único do Município.
As ações do projeto serão realizadas nos 10 (dez) Territórios de Cidadania no estado, prioritariamente, nos municípios em que já constam no
mínimo 10 famílias de população em situação de rua inseridas no Cadastro Único, seja de Pequeno (PP), Médio (MP) ou Grande Porte (GP).
No RN, de acordo com dados do Cadastro Único[3] (SAGI, maio de 2020), os territórios que contam com maior número de famílias de População
em situação de rua são Terras Po guaras, Assu Mossoró e Agreste Litoral Sul:
Terras Potiguares: 955 famílias cadastradas
Assu/Mossoró: 104 famílias cadastradas
Agreste Litoral Sul: 58 famílias cadastradas
Seridó: 31 famílias cadastradas
Mato Grande:26 famílias cadastradas
Alto Oeste: 16 famílias cadastradas
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10953216&infra_siste…
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Sertão do Apodi: 10 famílias cadastradas
Trairí:6 famílias cadastradas
Sertão Central Cabugi e Litoral Norte: 6 famílias cadastradas
Potengi: 2famílias cadastradas
O número de famílias em situação de rua cadastrado no CadÚnico contabiliza 1.214 mil no estado , 957 dessas, são beneﬁciárias do Programa de
transferência de renda, Bolsa Família (PBF).Esse dado será importante para o processo de pesquisa, para a deﬁnição dos parâmetros esta s cos, das estratégias
de abordagem, distribuição de número de entrevistadores por territórios, tempo de trabalho de campo, procedimentos de abordagem aplicação de
ques onários, contagem.
A etapa de contagem será realizada em etapas. Na Primeira etapa será realizada nos territórios com maior número de famílias em situação de rua
inseridas no CadÚnico: Terras Po guares: 955 famílias, Assu/Mossoró: 104 famílias, Agreste Litoral Sul: 58 famílias, Seridó: 31 famílias, Mato Grande: 26 famílias.
A Segunda, Alto Oeste: 16 famílias, Sertão do Apodi: 10 famílias, Trairí:6 famílias, Sertão Central Cabugi e Litoral Norte: 6 famílias, Potengi: 2 famílias.
A metodologia geral do projeto e as etapas serão consolidadas de acordo com a conjuntura, podendo ser adaptada à realidade e demandas do
contexto de sua execução.
4.3 Desenvolvimento das ações inves ga vas e interven vas do projeto
A cons tuição de uma equipe de trabalho a par r de lançamento de edital de seleção de pesquisadores bolsistas, representa a formação de
quadro qualiﬁcado com propostas inves ga vas e interven vas social e ins tucionalmente relevantes.
A equipe deve atuar diretamente com as demandas da população em situação de rua no estado, garan ndo a construção do mapeamento,
contagem e diagnós co da situação dessa população e construindo proposições de intervenção direta visando resultados de curto, médio e longo prazo,
comprometendo-se em responder e transformar obje vamente as condições de vida dessa população.
Essa equipe será composta de pesquisadores-bolsistas de nível superior, selecionados por edital, será acompanhada e coordenada pela
coordenadoria estadual da Gestão do SUAS, a Coordenadoria de Estudos e Projetos da SETHAS, por pesquisadores do quadro de proﬁssionais do Ins tuto de
Educação Superior Presidente Kennedy, contando com o apoio da Coordenação cien ﬁca da FAPERN.O projeto também contará com a par cipação de uma rede
de pesquisadores e entrevistadores voluntários, organizados a par r de lista de cadastramento a ser aberta pelos órgãos parceiros.
A metodologia de pesquisa ação será o principal referencial metodológico do projeto, uma vez que a equipe de coordenadores pesquisadores e
entrevistadores devem realizar ar culações e parcerias con nuas no processo de construção do planejamento e instrumentos de pesquisa e intervenção.
A equipe deve realizar, a par r dos dados, das constatações de pesquisa e elaboração das principais sínteses conclusivas das origens do
fenômeno, tendências e propostas de intervenção direta na sociedade a par r das ações de polí cas setoriais, com propósito de gerar impactos posi vos para a
garan a dos direitos socioassistenciais dessa população.
Essas respostas devem cons tuir produtos como: relatórios de pesquisa, bancos de dados, produções técnicas e cien ﬁcas, eventos de
devolu vas e divulgação, a vidades de mobilização, formação e capacitação de trabalhadores e usuários da rede de serviços do SUAS; construção do Plano
Estadual dos direitos sociais da população em situação de rua no RN e plano estratégico de intervenção e aquisição de parcerias para realização de ações de
garan a de direitos socioassistenciais para a população de rua no estado.
4.4 Acompanhamento e Supervisão
A SETHAS, FAPERN e Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy dispõem de equipes técnicas qualiﬁcadas, mul disciplinares atuando em
diferentes frentes de produção do conhecimento e realização de ações de apoio técnico em todas as regiões do estado. Assim, indicarão proﬁssionais de seu
quadro técnico para a coordenação do projeto.
A equipe de pesquisadores-bolsistas será selecionada por meio de edital. Essa terá a oportunidade de realizar reuniões de estudo, planejamento,
diálogos com as equipes de trabalhadores, cole vos de pesquisadores em instâncias de ensino superior do estado, cole vos sociais que atuam em defesa dos
direitos da população em situação de rua; par cipar de eventos, visitas técnicas, interagindo diretamente com os usuários da Polí ca de Assistência Social.
4.5 Etapas da realização do projeto
O projeto será organizado em duas etapas: a etapa de inves gação e produção de dados e a etapa interven va, de devolu va à sociedade dos
principais resultados: parciais e gerais do projeto.
PARTE 1: ações inves ga vas
O conjunto de a vidades necessárias à execução do diagnós co da população em situação de rua serão realizadas em em etapas.
Preparatória - cons tuição, preparação e capacitação da equipe; consolidação da metodologia, revisão de literatura; levantamento e
sistema zação de dados secundários, providências administra vas para a execução orçamentária e ﬁnanceira da pesquisa; realização de reuniões ampliadas
para possibilitar a formação, alinhamento da equipe e socialização das etapas previstas para a pesquisa em cada cidade selecionada, com colaboração de atores
especíﬁcos em cada município. Treinamento e recrutamento dos grupos de entrevistadores sobre os procedimentos e a metodologia. Rastreamento nas ruas das
cidades para iden ﬁcação de pontos de pernoite de pessoas em situação de rua.
O levantamento de campo deve ser censitário (ques onário curto com perguntas estruturadas -fechadas) e amostral (ques onário com perguntas
semiestruturadas – abertas e fechadas). A amostra de 10% do universo será selecionada a par r da técnica de amostragem probabilís ca sistemá ca. O censo
será conduzido em período noturno, quando, em geral, a população já está acomodada nos pontos de pernoite que serão mapeados na fase de pré-campo. O
trabalho de campo será realizado através do estabelecimento de ﬁltros: poderá ser realizado a par r da seguinte questão: “onde costuma dormir?”(Questão 1),
os entrevistadores selecionaram os componentes da população em situação de rua. Outro ﬁltro pode referir-se à seleção de pessoas com idade igual ou superior
a 18 anos (Questão 2).
Execução da pesquisa - Fase de pesquisa de campo - Coleta de dados a ser realizada pela equipe de coordenadores e entrevistadores; conta com
a elaboração de relatório técnico parcial de pesquisa .A metodologia de pesquisa de campo será orientada por experiências de levantamentos nacionais e de
estados brasileiros, como São Paulo.
Um dos critérios de deﬁnição dos municípios para realização da contagem leva em consideração o número da população e o porte, de acordo com
as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
O projeto será realizado em todos os territórios. Poderão ser incluídos os municípios de Pequeno Porte que contam com mais de 10 famílias em
situação de rua inscritas no Cadastro Único do Município. Na condição encontram-se 11 municípios no estado, como podemos observar na lista que segue:
Pequeno Porte II (PP II - 20 mil e 50 mil habitantes):
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10953216&infra_siste…
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Território das Terras Po guaras: Extremoz (30 famílias em situação de rua no Cadastro Único)
Território Agreste Litoral Sul: SãoJosé do Mipibu (19 famílias cadastradas)
Território Agreste Litoral Sul:Nova Cruz (11 famílias cadastradas)
Municípios de Médio Porte (MP - 50.001 mil a 100.000 mil habitantes)
Território Seridó: Caicó (MP)
Território das Terras Po guarasMacaíba (MP), São Gonçalo do Amarante (MP)
Território Mato Grande:Ceará-Mirim (MP)
Território Assu/Mossoró: Assú (MP)
Municípios Grande Porte (GP - 100.001mil a 900.000 mil habitantes)
Território das Terras Po guarasNatal (GP)
Território das Terras Po guaras:Parnamirim (GP)
Território Assu/Mossoró: Mossoró (GP)
Nos Territórios Alto Oeste, Potengi, Trairí, Sertão Central Litoral Norte e Sertão Apodi, os seus 83 municípios que juntos, possuem 40 famílias em
situação de rua cadastradas. Entre esses, o território com maior número é Alto Oeste, com 16 famílias no Cad Único. No processo de consolidação da
metodologia, a equipe deve deﬁnir os parâmetros esta s cos para a escolha dos municípios de cada um desses territórios.
Sistema zação, análises e produção dos documentos do Diagnós co – consolidação dos bancos de dados e imagens gerados, outros
subprodutos e relatório de a vidades dos úl mos meses de execução da pesquisa;
Ao ﬁnal da pesquisa, a produção cien ﬁca gerada deve ser entregue à SETHAS, à FAPERN e Ins tuto de Educação Superior Presidente KennedyAr gos Cien ﬁcos para publicação, monograﬁas, dissertações e teses desenvolvidas a par r da pesquisa.
A construção da proposta de pesquisa deve seguir: (1) cons tuição da equipe de coordenação dos trabalhos; (2) construção e ajustamento do
projeto de pesquisa constando de revisão de literatura atual e qualiﬁcada sobre a temá ca; (3) elaboração dos instrumentos (ques onário, inventário entre
outros) para a coleta das informações; (4) pré-coleta de dados com caráter de treino e experiência piloto (5) seleção e treinamento da equipe de campo; (6)
coleta de dados; (7) tratamento esta s co dos dados: tabulação, contagem e sistema zação dos dados; (8) análise crí ca dos dados; (9) produção e publicação.
PARTE 2: ações interven vas
A par r do monitoramento da pesquisa e execução das a vidades campo, leitura e exames dos relatórios de pesquisa, bancos de dados,
produções técnicas e cien ﬁcas, serão realizados eventos periódicos de devolu vas e divulgação, a vidades de mobilização, formação e capacitação de
trabalhadores e usuários da rede de serviços do SUAS.
As ações do projeto também compreendem a construção do Plano Estadual dos direitos sociais da população em situação de rua no RN e plano
estratégico de intervenção e aquisição de parcerias para ﬁnanciamento de ações estruturante de garan a de direitos socioassistenciais para a população de rua
no estado.
4.6 Cronograma execu vo
FASES

PRAZOS
Consolidação da versão ﬁnal do projeto

Até 31 de julho de 2021

Prazo para realização da pesquisa de campo

01 de setembro de 2021 a 01 de
fevereiro de 2022

Prazo para conclusão da pesquisa de campo

10 de fevereiro de 2022

Prazo para entrega dos relatórios de a vidades

03 janeiro de 2022 (parcial)
01 de julho de 2022 (ﬁnal)

Prazo para entrega do material produzido durante a pesquisa de campo: anexos, acervo de conteúdos gerados, bancos de dados em
planilhas, bancos de imagens, relatório consolidado.

20 de março de 2022

Realização de evento de socialização da publicação dos resultados da pesquisa de campo

20 de março de 2022

Prazos para realização de a vidades de intervenção: a vidades de formação, socialização dos resultados, promoção de espaços de
construção do plano estadual do direito da população em situação de rua.

Abril a junho de 2022

Prestação de Contas

31 de Agosto de 2022

O projeto será realizado no prazo de 12 (doze) meses, a par r da consolidação do projeto e metodologia de pesquisa, e realização da etapa de
preparação da equipe. Esse prazo poderá ter sua duração prorrogada por igual(ais) e sucessivo(s) período(s). A prorrogação deve ocorrer mediante Termo
Adi vo nos termos do Art. 57, II, § 1º da Lei 8.666/93, com as ins tuições parceiras, devendo, para tanto, ser apresentada jus ﬁca va e a atualização do Plano
de Trabalho com as alterações devidas, de prazos e redistribuição do desembolso ﬁnanceiro.
5. PRODUTOS, METAS E PRAZOS/PERÍODO DE EXECUÇÃO
Os resultados e principais produtos da atuação da equipe de coordenadores pesquisadores e entrevistadores advindos do desenvolvimento das
ações do projeto cons tuirão produtos capazes de qualiﬁcar a gestão de polí cas, programas e serviços sociais para a população em situação de rua no Rio
Grande do Norte.
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A pesquisa deve produzir o diagnós co quan ta vo e qualita vo da população em situação de rua do Rio Grande do Norte, garan ndo, no
processo de contagem, amostragem para entrevistas ampliadas possibilitando conhecer caracterís cas dessa população.
Os resultados do projeto deﬁne-se na forma dos seguintes produtos a ser produzido pela equipe de coordenadores:
QUADRO GERAL DOS PRODUTOS ESPERADOS

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

PRODUTO 1

Projeto com apêndices: ques onário de pesquisa e Termo de Consen mento Livre e Esclarecido - TCLE
Documento descri vo da etapa I - etapa preparatória (de acordo com o Item: 6.1 Etapas da realização da pesquisa): apresentará
o relatório sobre o processo de preparação e capacitação da equipe; a execução orçamentária e ﬁnanceira da pesquisa; a
mobilização e organização de grupos de agentes sociais para o diálogo e consolidação metodologia.
Formato: Pré textuais, Apresentação, desenvolvimento (resultados), considerações ﬁnais, referências, apêndices e anexos.
Documento descri vo com informações da etapa da pesquisa de campo(de acordo com o Item: 6.1 Etapas da realização da
pesquisa): apresentará o relatório das a vidades realizadas e dessa etapa, as diﬁculdades e estratégias de superação na execução
da pesquisa e os resultados preliminares (quan ta vos e qualita vos).
Formato: Pré-textuais, Apresentação, desenvolvimento (resultados), considerações ﬁnais, referências, apêndices e anexos.
Documento descri vo e analí co de diagnós co consolidado com caracterização do perﬁl e levantamento das
necessidadesdessa população (de acordo com o Item: 6.1 Etapas da realização da pesquisa): o relatório deve ser produzido
sobre dos procedimentos metodológicos realizados e os resultados globais da pesquisa e recomendações para a gestão de
polí cas públicas voltadas à População em Situação de Rua.
Formato: Pré textuais, Apresentação, desenvolvimento (resultados), considerações ﬁnais, referências, apêndices e anexos.

PRODUTO 2

PRODUTO 3

PRODUTO 4

Produtos
relacionados às
ações inovadoras
de intervenção

3. Realização de ações forma vas para trabalhadores do SUAS no estado do RN sobre demandas e polí cas públicas para
população em situação de rua.

Unidade
de
Medida
Projeto

Quan dade
1 (um)

Relatório
técnico da 1 (um)
Pesquisa I
Relatório
Técnico da 1 (um)
Pesquisa II

Relatório
ﬁnal da
pesquisa

1 (um)

Plano de
ação
Relatórios
execu vos

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO: AÇÕES, METAS E PRAZOS PREVISTOS

AÇÕES

METAS

PRAZOS

Realizar mapeamento,
Diagnóstico situacional da população em De Julho de 2021
contagem e diagnóstico
situação de rua no RN (Censo, sistemas de a 20 de dezembro
da situação da população
dados)
de 2021
em situação de rua
Realizar ações de
intervenção direta
visando resultados de
curto, médio e longo
prazo, comprometendo-se
em responder e
transformar
objetivamente as
condições de vida dessa
população no estado do
RN.

1. Entrega de relatórios parciais,
relatório final e produções técnicas/ De 20 setembro de
2021 – 20 de julho
científicas;
de 2022

2. Realização de ações de intervenção formação no campo das políticas
Novembro de
públicas (serviços, programas,
2021 a Maio 2022
projetos e benefícios na gestão do
SUAS) voltadas à população em
situação de rua no RN;
3. Construir subsídios e ações de
formação para construção do plano
estadual dos direitos sociais da
população em situação de rua no
RN;
4. Construção de parcerias para
realização de ações de garantia de
direitos socioassistenciais para a
população de rua no estado;
5. Elaboração de orientações técnicas,
cartilhas e subsídios para formação
de trabalhadores da rede SUAS e
usuários das políticas públicas;

6. Colaborar com a formação e a
construção do Plano Estadual da
População em Situação de Rua no
Estado do RN;
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7. Elaborar artigos científicos sobre os
principais resultados da pesquisa;

8. Realizar eventos de socialização dos
resultados da pesquisa.

6. FINANCIAMENTO
As despesas decorrentes ao pagamento das bolsas e do subsídio de ajuda de custo (quando necessário) aos pesquisadores-bolsistas durante a
realização do projeto correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento 2021, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
(SETHAS), alocados na Dotação Orçamentária: 26132.08.306.3001.205301 (Suplementação Alimentar), Natureza da Despesa 33.90.20.04 (Bolsa de pesquisa
cien ﬁca e ou tecnológica), Subação 205301.
Os recursos são originários da Fonte 150 e as transferências bancárias serão efetuadas através do Sistema Integrado de Planejamento e gestão
Fiscal (SIGEF/RN), por meio de ordem bancária emi da por processamento eletrônico, a crédito do beneﬁciário.
A FAPERN disponibilizará uma bolsa para o Coordenador Geral de Assessoria Cien ﬁca a ser indicado pelo IFESP, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) mensais, durante os doze meses de execução do projeto. As despesas decorrentes do pagamento da bolsa de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), serão alocados em Dotação Orçamentária pela FAPERN, provisionados na UG/GESTÃO 202231/20231 - Fundo Estadual de Desenvolvimento
Cien ﬁco e Tecnológico (FUNDET). Este, conta com recursos próprios, Fonte de Recursos 0.290 (Recursos Diversos - Adm. Indireta), oriundos do Programa de
Es mulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROEDI). Serão u lizadas os recursos con dos na Ação e Subação do Orçamento do FUNDET,
1757 - Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas e 175701 - Apoio a Projetos Cien ﬁco, Tecnológicos e de Inovação, em Empresas e Órgãos Públicos.
Os recursos foram inseridos no orçamento 2021, Natureza de Despesa: 33.90.20.03 - Bolsa de Coordenação de Projetos Técnico-Cien ﬁcos, e também terão
previsão para o orçamento de 2022.
ORÇAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA EQUIPE DE BOLSISTAS-PESQUISADORES
Equipe
Quan dade Preço unitário (R$) Valor mês (R$) Quant. Meses Valor ano (R$)
Bolsas: Pesquisador-bolsista 8
2.200,00
17.600,00
12
211.200,00
Total:
211.200,00

O orçamento de auxílio ﬁnanceiro para pagamento da equipe demanda o valor anual de R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais).
ORÇAMENTO PREVISTO PARA AJUDA DE CUSTO
Item de despesa

Nº
Quan ta vo
Pesquisadores máximo de AC
bolsistas
por mês

Custo
Custo
máximo
unitário
por mês
(R$)
(R$)

Total
Custo
de
Total (R$)
meses

Subsídio de Ajuda de Custo (AC) para
deslocamentos (alimentação e
hospedagem)

8

80,00

12

16

1.280,00

15.360,00

O orçamento previsto para ajuda de custo demanda o valor de R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e sessenta reais).
ORÇAMENTO PREVISTO PARA O PROJETO (ORÇAMENTO DA SETHAS)
Item de despesa Custo por item de despesa (R$)
Bolsas: Pesquisador-bolsista
211.200,00
Subsídio de Ajuda de Custo (AC) para deslocamentos (alimentação e hospedagem)
15.360,00
Total
226.560,00

O orçamento previsto para o projeto a par r de recursos da SETHAS es ma o valor total de R$226.560,00 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos
e sessenta reais).
Com relação ao desembolso referente à bolsa do Coordenador Geral de Assessoria Cien ﬁca, a ser indicado pelo IFESP, essa bolsa será paga com
recursos oriundos da FAPERN, temos o seguinte:
Equipe
Quan dade Preço unitário Valor mês Quant. Meses Valor ano (R$)
Bolsas: Coordenador Geral de Assessoria Cien ﬁca 01
2.500,00
2.500,00 12
30.000,00
Total:
30.000,00

Por parte da SETHAS, o orçamento total previsto para execução do projeto é de R$ 226.560,00 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta
reais) sendo o valor de R$ 113.280,00 (cento e treze mil, duzentos e oitenta reais) para o exercício de 2021 e R$ 113.280,00 (cento e treze mil, duzentos e oitenta
reais) para desembolso em 2022. No que cabe à FAPERN, o orçamento total previsto para execução do projeto é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o exercício de 2021 e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para desembolso em 2022.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (SETHAS)
Julho
Agosto
2021
2021
Bolsas: Pesquisador-bolsista 17.600,00 17.600,00
Subsídio de Ajuda de Custo
1280,00 1.280,00
(AC) para deslocamentos
Subtotal
18.880,00 18.880,00
113.280,00
Montante Anual
Valor total mensal (R$)

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro
Fevereiro Março
Abril
Maio
Junho
Total
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00
1.280,00

1.280,00

1.280,00

18.880,00 18.880,00 18.880,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00
113.280,00

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10953216&infra_siste…

226.5

9/11

01/06/2021

SEI/SEARH - 9758241 - Projeto Básico

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (FAPERN)
Valor total mensal (R$)
jul/21
ago/21 set/21
out/21 nov/21 dez/21 jan/22
fev/22
mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
Bolsas: Coordenador Geral de Assessoria Cien ﬁca 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Montante Anual
15.000,00
15.000,00

7. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA
A equipe de Coordenação será composta por uma Coordenação Geral e por uma Coordenação Geral Execu va, ambas a serem indicadas pela
SETHAS e uma Coordenação Geral de Assessoria Cien ﬁca, a ser indicada pelo Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy. Esta equipe coordenará o
conjunto de pesquisadores-bolsistas.
As atribuições dos bolsistas-pesquisadores serão deﬁnidas no Termo de Compromisso a ser assinado por eles(as) e também pelos par cipes do
Acordo de Cooperação Técnico-cien ﬁca.
QUADRO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE
Pesquisador (a)

Atribuição

Coordenação Geral do Projeto
(SETHAS)

Coordenação geral do desenvolvimento do projeto;
acompanhamento do cumprimento das metas e validação
dos produtos.

Coordenação Geral Executiva
(SETHAS)

Acompanhamento, orientação e monitoramento
pedagógico e científico do desenvolvimento do projeto.

Coordenação Geral de Assessoria Orientação, assessoria e consultoria no desenvolvimento
Científica (IFESP)
e monitoramento do desempenho científico do projeto.

Pesquisadores-bolsistas
(selecionados pelo Edital)

Realização das atividades de pesquisa de campo,
organização das informações, documentação,
sistematização, tratamento e análise de dados.Produção
de relatórios de pesquisa de campo. Produção de
relatórios, metodologias de devolutivas e atividades de
formação de trabalhadores do SUAS no estado do RN.

Preferencialmente, a pesquisa deve contar com a par cipação de pessoas em situação de rua e/ou integrantes do Movimento da População de
Rua (MNPR-RN). São pessoas que vivenciam realidade enquanto parte da População em Situação de Rua. Em relação aos agentes sociais, destaca-se que as
atribuições da população em situação de rua vinculada ao Movimento da População de Rua (MNPR-RN), reconhecendo o a vivência desses sujeitos e sua
organização cole va no acesso aos direitos sociais, poderão: (1) contribuir no processo de elaboração dos instrumentais de coleta de dados; (2) par cipar do
treinamento para coleta de dados; (3) acompanhar o planejamento e execução da coleta de dados.
A equipe deve contar com a par cipação de pesquisadoras/es das áreas de Psicologia, Antropologia, Sociologia e Serviço Social com experiência
na atuação direta com a população em situação de rua, além de poder contar com assessoria permanente de um/a proﬁssional de esta s ca e de agentes
sociais vinculados ao MNPR-RN.
Os pesquisadoras e pesquisadores devem apresentar experiência de trabalho e/ou de pesquisas de graduação e pós-graduação relacionadas à
realidade das pessoas que vivem em situação de rua no estado do RN, pessoas em situação de vulnerabilidade social.
QUADRO DE VAGAS – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE
ÁREA DE ATUAÇÃO

FORMAÇÃO EXIGIDA

QUANTIDADE DE
VAGAS

Graduação em Antropologia, e/ou
Graduação em Ciências Sociais e/ou
Graduação Serviço Social, e/ou
Graduação em Psicologia, e/ou
Graduação em Administração em
Gestão Pública, e/ou Gestão em
Políticas Públicas, e/ou Graduação
em Direito

Graduação em Estatística e/ou
Pesquisadores-bolsistas Graduação em Matemática
TOTAL

06 vagas

02 vaga

08 vagas

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10953216&infra_sist…
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8. DA PROPRIEDADE SOBRE OS RESULTADOS
Os resultados do projeto devem receber os devidos créditos autorais morais (dos pesquisadores e das pesquisadoras) e patrimoniais do Governo
do Estado do RN - Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte
(FAPERN) e Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação de Proﬁssionais de Educação (IFESP),conforme atribuições e competências
estabelecidas em Acordo, relacionados aos produtos da pesquisa: relatórios, documentos, bancos de dados.
As publicações derivadas do projeto, deverão também citar nos créditos o apoio e ﬁnanciamento do Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
através da Secretaria de Estado, do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) e
Ins tuto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro de Formação de Proﬁssionais de Educação (IFESP) na realização da pesquisa originária
Após a entrega pela equipe execu va e validação de todos os produtos pela coordenação geral, realização de todas as etapas e encerramento do
projeto, os resultados ﬁnais serão disponibilizados para acesso do público em geral por meio virtual e sico.
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10. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

Ordenadora de despesas: Iris Maria de Oliveira, Secretária de Estado, do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS).
Coordenação geral: Janine Baltazar, Coordenadora da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (COGESUAS/SETHAS), mat.: 2249782.
Coordenação geral cien ﬁca: Elizângela Cardoso de Araújo Silva, Coordenadora de Estudos e Projetos (COEP/SETHAS), mat.: 2255359.

[1]BRASIL. PTDRS. Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável, MATO GRANDE/RN, 2009.
[2]Pequeno Porte II - 20 mil e 50 mil habitantes; Municípios de Médio Porte - 50.001 mil a 100.000 mil habitantes e Municípios de Grande Porte - 100.001mil a
900.000 mil habitantes.
[3]SAGI/Cadastro Único, Ministério da Cidadania, Maio/2020. Disponível em:<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>.
Documento assinado eletronicamente por IRIS MARIA DE OLIVEIRA, Secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, em 28/05/2021, às
11:21, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por GILTON SAMPAIO DE SOUZA, Diretor Presidente, em 28/05/2021, às 13:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA MARIA ALVES DE ASSIS, Diretora Geral, em 28/05/2021, às 17:30, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 9758241 e o código CRC 7914BAC1.

Referência: Processo nº 02010042.001727/2020-02
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