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Apresentar a síntese dos resultados das atividades socioassistenciais e 
socioeducacionais realizadas ao longo do ano de 2020, para a PAULUS, 

representa a superação de um desafio. Em particular, pela vivência e 
transformação na forma de conduzir as atividades, sem deixar de realizá-las e 
de primar pela sua qualidade, apesar do contexto que impactou o mundo.
Em tempos de pandemia, iniciada em março e prolongada por todo o ano, 

alguns significados e sentimentos novos se tornam familiares. O primeiro deles 
é a gratidão pela sobrevivência em todos os seus sentidos. Estarmos vivos é 
motivo de vitória e, ao mesmo tempo, de solidariedade para com milhares 
de famílias que sentiram a perda de algum ente querido. Estarmos vivos 
enquanto organização tem um significado todo particular, pois representa 
a continuidade de nossas operações, apesar do contexto econômico 
que extinguiu milhares de instituições, microempreendedores, empresas e 
iniciativas que geravam milhares de empregos. Estarmos vivos representa a 
sustentação do ideal de uma missão que busca garantir direitos fundamentais 
e manter acesas as chamas da existência e da esperança por tempos e vidas 
melhores.  
Viver significa aprender a reviver continuamente. Reviver: foi isso que 

aconteceu com nossas atividades ao longo de 2020. Inicialmente, o 
sentimento era de que bastariam alguns dias e a nuvem densa passaria. 
Porém não passou. Fomos adaptando nosso modo de realizar as atividades, 
primeiramente, ofertando apoio aos familiares dos atendidos em nossos 
Centros para Crianças e Adolescentes. Depois, com a persistência do 
estado de calamidade, reconfiguramos todas as atividades de atendimento, 
assessoramento e outras, no intuito de manter o que para a PAULUS é vocação 
e gene fundacional.
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Pe. Valdecir Pereira Uveda                                                                                                  
Diretor Geral

O que importava era continuar a realizar o bem e promover a 
dignificação dos seres humanos, sobretudo aqueles em condições 
vulneráveis. Condições estas que se agravavam a cada dia vivido na 
pandemia. Mais do que nunca, o sentimento que despertou o impulso 
inicial do padre Tiago Alberione, com seu coração cheio de compaixão 
pela humanidade fragilizada, se fazia necessário para nos mover.
Continuamos fiéis ao carisma fundacional, com esse princípio renovado 

que mantém a PAULUS desde a sua fundação e que move toda nossa força 
de trabalho, desenvolvendo atividades como fonte e origem dos recursos 
a serem aplicados, tanto na atividade-meio — para manter a própria obra 
— como na atividade-fim, nutrindo os projetos e ações sociais. 
Os resultados podem ser conferidos neste relatório, uma síntese da 

atuação e da contribuição da PAULUS para o desenvolvimento da sua 
missão, que é, por vocação e fundação, a promoção do ser humano. Este 
é o nobre e forte propósito desejado pelo fundador, símbolo das nossas 
atividades assim como o coração é o símbolo da vida.

Mensagem do Diretor“Proposto o fim da vontade, proporcionados os 
meios do intelecto, requer-se uma força para 
realizar o propósito: este é o sentimento ou coração, 
símbolo da vida e de tudo o que com a vida tem 
mais imediata semelhança.” 
(Pe. Tiago Alberione, O Apostolado da Edição, 1944)



Somos a Pia Sociedade de São Paulo - 
PAULUS, instituição sem fins lucrativos, de 

natureza beneficente, filantrópica, assistencial, 
social, educativa, cultural e religiosa; dirigida 
pelos padres e irmãos Paulinos. Fundada 
em Alba, Itália, pelo Bem-aventurado Tiago 
Alberione, a 20 de agosto de 1914. Nascida 
para evangelizar e promover o Ser Humano, 
utilizando dos meios mais eficazes de 
comunicação. Tem a Bíblia como principal 
publicação. No Brasil, a PAULUS foi instituída a 
20 de agosto de 1931, em São Paulo, primeira 
cidade a acolher os Paulinos, metrópole 
que leva o nome do incansável “apóstolo 
da comunicação”: São Paulo Apóstolo. 
O Bem-aventurado Tiago Alberione para 
instrumentalizar os padres e irmãos paulinos, 
funda a Pia Sociedade de São Paulo com a 
Missão Institucional de auxiliar as pessoas a 
se cultivarem e a colaborarem na construção 
de um “mundo melhor”, mais “humano”, 
mais “cristão”. Enquanto religiosos, temos a 
missão de evangelizar, segundo o carisma 
Paulino, através dos meios de comunicação. 
Como Instituição Beneficente de Assistência 
Social, desde 1966, conforme legislação, 
buscamos a promoção humana, social e o 
bem-estar de todos por meio de atividades 
socioassistenciais e educacionais, nas áreas 
da assistência social, da educação e da 
cultura. A PAULUS, fruto dessa história, ao 
longo de sua trajetória, continua seu legado 
centenário no mundo e, graças à dedicação 
dos membros da Congregação dos Paulinos 
e de seus colaboradores, diariamente 
promove e cumpre sua missão, alicerçada nos 
princípios e comprometida com a sociedade, 
sobretudo com aqueles mais vulneráveis. A 
PAULUS tem como objetivo prestar serviços: 
à Igreja, através do comprometimento 
Apostólico, à luz do Evangelho e da sua 
opção ao Magistério da Igreja Católica, e à 
Sociedade, promovendo os valores humanos 

Quem somos
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Pe. Tiago Alberione
Fundador da PAULUS

e resgatando, ilimitadamente e indistintamente 
a dignidade humana. Há 89 anos no país, 
a PAULUS sempre pautada por sua Missão 
Institucional, comprometida com a ética, 
atenta às boas práticas, “constrói pontes” para 
unir uma grande rede de relacionamentos nas 
diversas áreas do conhecimento. Os desafios 
postos ao longo de sua história, vence-os 
com o ânimo apostólico, utilizando-se de 
referências que lhe garantem legalidade, 
atendendo às expectativas atuais de seu 
público-alvo. No Brasil, a PAULUS está presente 
nas cinco regiões do País. Norte: Amazonas e 
Pará; Nordeste: Paraíba, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia. 
Centro Oeste: Mato Grosso, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul. Sudeste: Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. 
Sul: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
Esta estrutura facilita as ações da Assistência 
Social e da Educação fazendo com que 
a Instituição tenha abrangência nacional, 
atendendo maior número de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. A atuação 
mista da Instituição é subdividida em ações 
de assistência social e educação, com 
investimentos majoritários no atendimento 
ao público da Assistência Social. Contudo, 
desde o ano de 2005, quando foi adotada a 
Política de Educação, passou-se a direcionar 
atenção formal, regular e presencial, na forma 
de investimentos, também à formação de 
jovens e adultos por meio da concessão de 
bolsas de estudo – PROUNI para a graduação 
nas áreas da Comunicação Social, Tecnologia 
e Filosofia. Padre Tiago Alberione dizia aos 
Paulinos (1954): 

“Não tratar somente de religião, mas falar 
de tudo cristãmente; à semelhança de uma 

Universidade Católica que, se for completa, 
leciona teologia, filosofia, letras, medicina, 
economia, política, ciências naturais etc.; tudo, 
entretanto, apresentado de maneira cristã”.

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.youtube.com/watch?v=bMxHSXTQYwY
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Contribuir para a convivência e fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários de crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 
06 a 17 anos e 11 meses, que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

Incentivar e promover qualificação teórica 
e prática, voltadas à capacitação de lideranças 
comunitárias, gestores, trabalhadores, conselheiros e 
usuários dos serviços socioassistenciais.

Promoção humana e desenvolvimento social, 
cultural e educacional.

Apoiar e cooperar com os órgãos governamentais 
nos programas de inclusão e erradicação da 
pobreza.

Oferecer à população de referência informações 
sobre temas de interesse, bem como contribuir para 
o bem-estar e desenvolvimento comunitário.

Promover atividades que vise à proteção básica 
da família, maternidade, crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos.

Objetivos



A PAULUS, ao desenvolver seus programas, projetos e serviços, utiliza em grande escala 
equipamentos próprios (matriz e filiais), otimizando seus recursos humanos nas cinco regiões do 

país em agentes de projetos sociais e seus recursos técnicos e mercadológicos a serviço de suas 
metas socioassistenciais e educacionais, pois, há por parte da Entidade firme engajamento em 
promover os direitos humanos e as devidas e necessárias mudanças no panorama social brasileiro.
Resultado de suas convicções e políticas sociais é constatado por sua trajetória e por seus diversos 

títulos e registros concedidos pelos órgãos reguladores, conforme segue:
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Certificações,
Títulos e 
Registros CMAS Conselho Municipal de 

Assistência Social 

São Paulo-SP
Osasco-SP
Belém-PA

Caxias do Sul-RS
Goiânia-GO

Campina Grande-PB
Cuiabá-MT

Campinas-SP
Cotia-SP
Natal-RN

UPM Utilidade Pública 
Municipal

São Paulo-SP

CONSEAS Conselho Estadual de 
Assistência Social

São Paulo-SP

CMDCA Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente

São Paulo-SP
Osasco-SP

SEDS-SP
(Pró-Social)

Secretaria Estadual 
de Assistência e 

Desenvolvimento Social

São Paulo-SP

UPE Utilidade Pública Estadual

São Paulo-SP
SMADS Secretaria Municipal 

de Assistência e 
Desenvolvimento Social

São Paulo-SP

CEBAS Certificado de Entidade 
Beneficente de 

Assistência Social

Atuação na Educação 
e Assistência Social 

com preponderância na 
Assistência Social
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PROGRAMAS, 
PROJETOS, 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
E EDUCACIONAIS

Nosso 
trabalho

Ao longo das últimas décadas de atividades no Brasil, a PAULUS organizou-
se e empenhou-se na melhora constante de seus resultados; viu crescer 

seus Programas Sociais, em qualidade e quantidade, a partir de investimentos 
permanentes em recursos humanos e infraestrutura física. O alto grau de 
comprometimento dos Paulinos e de seus Colaboradores estimula e torna 
próspero cada segmento da Instituição; consequentemente traz o compromisso 
organizacional e consolida a Missão Estatutária.
A PAULUS cumpriu na forma da Lei a Política de Assistência Social e 

Educação, no exercício de 2020. Foi um período de intensas atividades 
voltadas ao Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, conforme 
Resolução CNAS 27 de 19/09/2011, ofertadas por meio do Núcleo PAULUS de 
Formação, Pesquisa e Disseminação Social – NPFPDS. Os Atendimentos,
conforme Resolução CNAS 109 de 11/11/2009, foram realizados em seus três 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, localizados na 
Vila Mariana/SP, Freguesia do Ó/SP e Osasco/SP). O Programa de Concessão 
de Bolsas de Estudo / PROUNI, Lei nº 11.096 de 13/01/2005, foi mantido através 
da Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM.
O Departamento de Assistência Social, parte da PAULUS que faz a gestão dos 

programas, projetos e serviços da assistência social e educação, tem como 
responsabilidades implementá-los, conciliá-los às diretrizes da legislação atual; 
inserindo-os, também, na rede de atenção, promoção e garantia de direitos.
A PAULUS permaneceu acompanhando os avanços na legislação, os 

movimentos e discussões relacionadas aos assuntos que tratam da Política 
de Assistência Social e Educação; atenta no âmbito nacional e nas instâncias 
regionais de Conselhos Nacionais de Assistência Social. Essa participação 
valida a atuação da PAULUS como Instituição que agrega e dissemina 
conhecimentos nas áreas de atuação.
Foi possível em 2020 melhorar as relações e aumentar o reconhecimento 

das forças e dificuldades da rede de proteção e coube à PAULUS, devido a 
sua capacidade de atendimento nacional, contribuir para a diminuição das 
vulnerabilidades de alunos do ensino superior, dos usuários e trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; acrescenta-se a isso o 
incentivo de novos direitos, reordenamento de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais.
Também procurou, de forma adequada e ampla, envolver a convivência 

com o cotidiano do controle social brasileiro, inserindo-o nos diversos coletivos 
presentes no Brasil.
A PAULUS, observando os seus princípios e finalidade estatutária, seguiu 

sua vocação espiritual e institucional, gerou e manteve de forma própria, 
sem qualquer subsídio governamental, os recursos que são destinados aos 
programas, projetos e serviços socioassistenciais e educacionais. Neste sentido, 
o alcance dos programas, projetos e serviços socioassistenciais e educacionais 
foi concretizado pelos recursos advindos de suas atividades-meio, conforme 
previsto no inciso III, Artigo 3º do seu Estatuto Social.
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Núcleo PAULUS de Formação, 
Pesquisa e Disseminação Social 

Relatório Social PAULUS 2020

Assessoramento, Defesa e 
Garantia de Direitos

O NÚCLEO é uma Instância do Departamento de Assistência 
Social responsável pela execução direta dos Programas e dos 

Projetos de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. Atua no 
planejamento e realização das ofertas de Assessoramento a partir 
das diretrizes da Instituição.
À medida que firma suas práticas e fortalece sua posição junto à 

rede de relacionamentos em todo o país, o Núcleo experimenta 
novos desafios em responder com prontidão e qualidade aos 
parceiros pelas diversas estruturas da Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS brasileira.
Em 2020 o NÚCLEO deu continuidade ao seu Serviço de 

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, de forma 
inteiramente gratuita, permanente, planejada e contínua, com a 
finalidade principal de promoção aos usuários e trabalhadores do 
SUAS, bem como outros atores a serviço deste sistema, por meio 
de formação profissional e disseminação de conhecimentos. Esse 
programa de Assessoramento vem, ano a ano, posicionando a 
PAULUS como Instituição qualificada e parceira que aprende e 
ensina os novos rumos do fortalecimento dos movimentos sociais 
e das organizações de usuários, bem como a diversificação 
metodológica e de conteúdos para a formação e capacitação de 
lideranças, trabalhadores e usuários do SUAS.
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Os Serviços foram mantidos integralmente com recursos próprios da Instituição.

“O NÚCLEO dinamiza seus fazeres na proporção que se embrenha na história 
de seus parceiros e instituidores. A prática do Assessoramento exige e garante 

as inovações e a sinergia com as novas necessidades que a PNAS sugere a 
partir da realidade da sociedade brasileira.”

A PAULUS foi demandada e 
propôs para centenas de 

entidades socioassistenciais 
brasileiras, desde aquelas 
de pequeno porte até as 
com circuito nacional de 
atendimento, levando em 
consideração as seguintes 
ofertas de Assessoramento:

InovaSUAS 
Programa 

Programa 

Programa 

Programa 

Gestão da Prática Cotidiana

DisseminaSUAS

Direito e Cidadania
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Programa InovaSUAS

Consistiu na capacitação e formação para 
lideranças e usuários dos serviços, projetos 

e programas da rede socioassistencial e 
profissionais ligados à rede de serviços que visam 
desenvolver seu conhecimento sobre as formas 
de gestão, procedimentos e acessos a direitos 
sociais, no intuito de adotar as práticas mais 
atuais aplicadas ao setor, legitimando o SUAS.
Tipicamente é realizado presencialmente na 

FAPCOM (Faculdade PAULUS de Tecnologia 
e Comunicação), espaço próprio, porém em 
2020 com a situação pandêmica mundial 
pela COVID-19, a partir de março/2020 as 
formações foram ofertadas remotamente com 
disponibilização de ferramentas tecnológicas da 
Instituição para viabilizar os encontros formativos.

Im
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Os participantes foram contemplados em suas expectativas, conforme os dados 
quantitativos colhidos por meio de pesquisa realizada no final de 2020.

Os Participantes foram agentes principais e construtores no processo de elaboração das 
disciplinas aplicadas no decorrer da formação.

Estreitamos relacionamentos com a rede de serviços socioassistenciais no território.
Foram elaborados instrumentais de monitoramento para medição de resultados das 
pesquisas aplicadas nas organizações de usuários.

Tivemos aproveitamento e interesse acima de noventa por cento dos participantes.

Resultados obtidos / Abrangência territorial
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11 Estados

Distrito Federal (DF)
Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)
Mato Grosso (MT)

Pará (PA)
Paraíba (PB)

Rio de Janeiro (RJ)
Rio Grande do Norte (RN)

Rio Grande do Sul (RS)
Santa Catarina (SC)

São Paulo (SP)

Atendimentos no território nacional.

Profissionais e usuários do SUAS atendidos.

Horas de formação

Pesquisas realizadas junto aos Programas, 
Projetos e Serviços onde estavam 
referendados os participantes das 
formações.

Percursos formativos presenciais e remotos.

10.868

9.290

484

29

14



Desde 2016, em ato de inovação institucional e 
programática, a PAULUS realiza uma iniciativa 

inédita, pioneira de ofertar um curso de Pós-
Graduação Lato Sensu, Gestão em Serviços 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
por meio do Programa de Assessoramento, 
Defesa e Garantia de Direitos para centenas 
de profissionais. O curso de Pós-Graduação 
em andamento eleva a vocação inovadora 
do conceito de Assessoramento na Assistência 
Social. Para além das iniciativas, podemos 
agora combinar conhecimento e inserir a 
academia a nosso favor e proporcionar maior 
qualificação, como componente possível da 
resposta desejável aos trabalhadores e lideranças 
populares e públicas da Assistência Social. 
Como continuidade programática, em setembro 
de 2019, foi implantada a terceira turma do 
mesmo curso de Pós-Graduação, despertando o 
interesse, prestígio e mobilização de centenas de 
candidatos que participaram do processo seletivo 
para o preenchimento de 50 vagas oferecidas 
gratuitamente. O processo compreendeu três 
fases: a análise de currículos e documentação 
comprobatória, redação (dissertação) a partir 
de temática da PNAS e entrevista com equipe 
técnica do Núcleo. As atividades são realizadas 
às segundas e sextas-feiras, das 19h às 22h40, na 
FAPCOM, Vila Mariana, em São Paulo, capital. 
As condições de funcionamento conforme 
regulamentação da Política de Educação são 
de estrita abordagem no campo da Assistência 
Social. O curso será encerrado no primeiro 
semestre de 2021, após 360 horas de atividades 
presenciais, divididas em dez disciplinas. A carga 
horária final tem ainda acrescida o trabalho de 
campo final, constituído por prática investigativa 
e produção autoral de pesquisas realizadas pelos 
trabalhadores do SUAS que descobrem novos 
conhecimentos sobre a PNAS.

Atribuições e Responsabilidade na Gestão do SUAS.

Planos Individuais de Atendimento e Planos de 
Acompanhamento Familiar (PIA e PAF) como instrumentos de 

pactuação (módulos I e II).

Comunicação e Tecnologia a Serviço do SUAS.

Marco Legal da Área de Atuação Profissional: a vocação 
histórica para o direito do SUAS.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Métodos e Técnicas de Pesquisa.

Ofertas da Assistência - O olhar invertido do sistema.

Configurações e Atribuições do fazer Profissional.

Paradigmas Filosóficos do Relacionamento Institucional no SUAS.

Viabilidades e Relevância Social no SUAS.

Disciplinas do curso

12Relatório Social PAULUS 2020

Pós-graduação Lato Sensu   
Gestão e Serviços do SUAS 
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1 EstadoResultados obtidos / Abrangência territorial

São Paulo (SP)

Atendimentos.

Horas de atividades.

Profissionais e trabalhadores do SUAS atendidos.

Pesquisas prospectadas.

888

254

50

10
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Em 2020, foi realizado, através deste programa, 
assessoramento técnico e operacional direto a gestores 

e trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - 
SUAS (rede pública e privada); profissionais e estudantes 
das humanidades; conselheiros que atuam no Controle 
Social da Política de Assistência Social e lideranças de 
movimentos sociais que guardam relação com direitos 
socioassistenciais.
Os conteúdos abordados nos percursos formativos 

atenderam às expectativas demandadas, quando foram 
direcionados para a dinâmica cotidiana do trabalho 
socioassistencial, cujo desafio diário apresentado pelas 
mais diversas manifestações das vulnerabilidades sociais, 
solicitam dos gestores e trabalhadores do SUAS orientações 
adequadas para responder às exigências da Política de 
Assistência Social.
Em 2020 foi necessária readequação metodológica dos 

processos formativas, sendo necessária a oferta pelo 
meio remoto (on-line) através do canal da PAULUS no 
Youtube. Mantivemos as relações de parcerias com as 
redes socioassistenciais dos municípios de abrangência 
do Programa, considerando as temáticas e conteúdos 
demandados pelos parceiros.

Programa Gestão da Prática Cotidiana

14
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Amazonas (AM)
Bahia (BA)
Ceará (CE)

Distrito Federal (DF)
Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)
Maranhão (MA)

Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)

Minas Gerais (MG)

20 Estados

Fortalecimento da rede cidadã entre as entidades participantes, com 
intercâmbio reavivado.

Reaplicação imediata das temáticas discutidas na capacitação, no 
âmbito dos projetos em suas localidades.

Possibilidade de aumento de direitos e ampliação do acesso aos bens 
públicos de proteção social.

Melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, pelo 
esclarecimento da política de assistência social

Empoderamento e iniciativa dos sujeitos para acessar mais 
conhecimentos na área da assistência social.

Ampliação do fórum de discussões acerca do cotidiano dos projetos 
nos territórios.

Resultados obtidos / Abrangência territorial

Usuários/trabalhadores do SUAS/lideranças 
de organizações de usuários.4.111

Pará (PA)
Paraíba (PB)
Paraná (PR)

Pernambuco (PE)
Rio de Janeiro (RJ)

Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)

Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)

Sergipe (SE)
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A PAULUS disponibilizou, em 2020, seu parque gráfico para fins 
de impressão gratuita dos materiais de interesse da assistência 

social e publicações institucionais, que favoreceram o acesso da 
população em geral a bens públicos, inerentes à cidadania, visando 
contribuir ainda com as Instituições (públicas e sem fins lucrativos) 
na comunicação e divulgação de seus projetos.
O Programa visa levar informação à população, possibilitando 

o aprimoramento do conhecimento e fazendo surgir melhores 
condições de vida e acesso ao entretenimento salutar para a 
comunidade. Por meio de parcerias, tornou-se possível viabilizar 
ações de entidades sociais sem fins lucrativos e órgãos públicos, 
através da disponibilização de impressão gratuita.
Em conformidade com a Resolução 27/2011 CNAS, a PAULUS 

contribui com a produção e disseminação de estudos e pesquisas 
que ampliam o conhecimento da sociedade e garantia de direitos.

16

“Todos os documentos impressos por meio deste serviço foram de 
interesse, validade e origem asseguradas por instituições ligadas à Política 
de Assistência Social. Desta forma, contribuímos com a divulgação e 
comunicação dos serviços socioassistenciais, a promoção de campanhas de 
acesso e garantia de direitos, e atingimos, em larga escala e gratuitamente, 
grande número de crianças, jovens, adultos pesquisadores, estudantes, 
entre outros.”

Relatório Social PAULUS 2020

Programa DisseminaSUAS
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Esta ação é realizada nacionalmente, 
conforme solicitação.

Relatório Social PAULUS 2020

Exemplares de materiais com temática 
exclusiva e de interesse da PNAS, 
distribuídos gratuitamente para a rede de 
proteção brasileira.

15.013

Disseminar conhecimentos que serão utilizados como referência ou apoio, 
construindo um processo contínuo de circulação de informações para a rede 
de serviços socioassistenciais.

Fortalecer a rede de relacionamentos para garantia de direitos, atendendo 
a  solicitações de  entidades sem fins econômicos e de interesse do público 
no que se refere à  impressão gratuita de livros, documentos, publicações 
com outras agências de promoção social e garantias de direitos que se 
coadunem com as diretrizes da PAULUS, construindo um processo contínuo 
de circulação de informações.

Em 2020, a atuação do programa foi restrita pelo impacto causado 
pela pandemia advinda da COVID-19. Foi necessário rever os pedidos 
de impressão dos materiais, considerando as dificuldades logísticas de 
fazer chegar aos usuários os materiais impressos, dado ao isolamento 
social necessário para conter o contágio.

Resultados obtidos / Abrangência territorial
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O Programa Direito e Cidadania – PDEC é 
a ação mais abrangente da área social 

da PAULUS. Tem em suas atividades a síntese 
vinculante da Instituição com seus propósitos 
sociais desde sua apresentação inicial (ainda 
com outra denominação de projeto), até e, 
sobretudo, a partir do reordenamento de seu 
desenho, conteúdo e finalidade na última 
década. 
O Programa Direito e Cidadania vem 

enriquecer a prática do Assessoramento e 
Garantia de Direitos da PAULUS na área da 
Proteção Social Básica / SUAS, por meio dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV. Traz no seu bojo o conteúdo 
formal de seu material de apoio elaborado 
a partir de seus recursos tecnológicos e 
industriais, a saber, seu parque gráfico, sua 
editora e seu Centro de Distribuição; sem 
o apoio dessas áreas o Programa Direito e 
Cidadania não alcançaria a abrangência que 
tem atualmente. 

Programa Direito e Cidadania

Os materiais são meticulosamente elaborados e observados em seus detalhes de apresentação, estética, 
ilustração, matéria prima utilizada, qualidade de impressão e conteúdo dos textos. São impressos 
anualmente kits de material de apoio em forma de livros paradidáticos, produzidos única e exclusivamente 
para o PDEC, não cabendo nenhuma negociação para outros senão a distribuição gratuita como suporte 
metodológico para o trabalho profissional nos SCFV. 
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Livros que compõem o 
kit do programa
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Em 2020, Programa Direito e Cidadania experimentou 
larga programação em todo o país. Discutindo o novo 

ambiente da Assistência Social, debruçou-se sobre as 
características regionais, a criatividade das organizações 
diante do novo cenário e principalmente a necessidade 
de reavivar a vocação das entidades para permanecerem 
como referência pelas comunidades de seus territórios.
A readequação da oferta para atendimento aos 

protocolos de segurança determinados pelas autoridades 
públicas de saúde e demais áreas, remodelou a estrutura 
da realização das formações do Programa. Tendo como 
padrão a articulação direta com parceiros locais, as 
formações em 2020 tiveram caráter mais flexível e inter-
regional. Esse fato se deu em razão da oferta on-line 
ter admitido a participação, em uma só formação, de 
profissionais e usuários do SUAS de diversas partes do país.

19Relatório Social PAULUS 2020

Distrito Federal (DF)
Goiás (GO)

Mato Grosso (MT)
Maranhão (MA)

Minas Gerais
Pará (PA)

Paraíba (PB)
Pernambuco (PE)
Rio de Janeiro (RJ)

Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)

Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)

12 Estados
Abrangência territorial
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Orientadores Sociais com mais alternativas de trabalho 
com usuários.

Maior interesse, conhecimentos e práticas 
relativas ao SUAS.

Aumento das oportunidades de convivência nas famílias 
geradas pelos projetos.

Aumento no número de formação aos usuários.

Maior integração, trocas de opiniões, vivências e 
trabalho em grupo.

Estímulo à leitura e escrita, imaginação, 
reflexão, criatividade.

Acesso a bens culturais diversos, criatividade e 
interação para as crianças.

Espaço de troca de experiências 
entre as instituições.

Maior compreensão do papel do orientador social na 
organização social.

Resultados obtidos 
Estados.12
Municípios.90
Atendimentos realizados.8.680
Participantes nas formações.7.548
Horas de formação.121
Formações.7
Entidades socioassistenciais atendidas 
diretamente.349
Famílias participantes da etapa de 
monitoramento.623
kits distribuídos para os usuários dos 
Serviços de Proteção Social Básica.64.023
Exemplares.320.115
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Atendimento
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

Centros de Atendimento à Criança e ao Adolescente

CCA - PAULUS
Freguesia do Ó- São Paulo-SP

CCA - Formando Cidadãos
Vila Mariana - São Paulo-SP

CCA - De Olho no Futuro
Jd. Santa Maria - Osasco-SP

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da 
PAULUS é realizado de forma inteiramente gratuita, contínua, 

permanente e planejada. 
O referido serviço foi estruturado para fins de desenvolvimento de 

ações que possibilitem trocas culturais e de vivências; desenvolver 
o sentimento de pertença e de identidade; fortalecer vínculos 
familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária 
de crianças e adolescentes, priorizando aqueles em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

Para fins de atendimento e cumprimento da Resolução 109/09/
CNAS, realizamos no exercício de 2020 os seguintes serviços:

Relatório Social PAULUS 2020
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Atendimento
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

No ano de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus, foi necessário reinventar práticas e estratégias para o 

enfrentamento da contaminação e a propagação do vírus. A manutenção da 
saúde e da segurança de todos (público e trabalhadores) passou a permear o 
planejamento das atividades nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da PAULUS e contribuiu para adequá-lo à modalidade remota, cujo 
o objetivo foi  de qualificar a relação familiar e dar suporte as famílias durante 
a pandemia da COVID-19. Com famílias em casa, observou-se a necessidade 
de desenvolver novas estratégias de manutenção de vínculos entre os 
membros. 
Nesse momento de pandemia foi fundamental a adaptação da metodologia 

do serviço conforme as recomendações de distanciamento social dos órgãos 
públicos.

 A readequação do serviço foi planejada considerando as diferenças 
de faixas etárias e a especificidade de cada serviço e público, conforme 
possibilidade de aplicabilidade nas unidades. Foram implementados 
roteiros para adaptação e execução das atividades, como, pesquisas 
com as famílias, combinados e regras para atividades remotas, percursos 
pedagógicos correlatos às seguranças afiançadas e potencialidades e 
direitos por meio de estratégias lúdicas, avaliação com usuários, estrutura das 
atividades/vídeos e transmissão ao vivo, envolvimento das famílias, além das 
reuniões semanais com as equipes.
Embora o contexto fosse de adaptação do serviço para modalidade 

remota, as diretrizes técnicas presentes nas normativas continuaram 
norteando os percursos.
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Rua Dias Velho, 213 - Freguesia do Ó
São Paulo – SP
CEP: 02735-040
(11) 3992-3445
supervisor.ccafreguesia@paulus.com.br

CCA PAULUS

Atendimento à criança e ao 
adolescente de 06 a 17 anos e 
11 meses, de ambos os sexos, às 
respectivas famílias e comunidade, 
priorizando aqueles em situação de 
vulnerabilidade social.

Atendimento à criança e ao 
adolescente de 06 a 17 anos e 
11 meses, de ambos os sexos, às 
respectivas famílias e comunidade, 
priorizando aqueles em situação de 
vulnerabilidade social.

Atendimento à criança e ao 
adolescente de 06 a 17 anos e 
11 meses, de ambos os sexos, às 
respectivas famílias e comunidade, 
priorizando aqueles em situação de 
vulnerabilidade social.

O Serviço é realizado na Zona 
Norte da cidade de São Paulo e 
atendeu especificamente os bairros 
da Freguesia do Ó, Brasilândia e 
entorno.
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Aquarela artística, Novas Tecnologias, 
Multimídia e Comunicação, Brincarte: 
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, 
Identidade familiar, Inova convivência, 
Trabalho social com família.

Relatório Social PAULUS 2020

Rua Coronel Lisboa, 188 - Vila Mariana
São Paulo – SP
CEP: 04020-040
(11) 2894-6935
supervisor.ccavilamariana@paulus.com.br

CCA FORMANDO CIDADÃOS

O Serviço é realizado na Zona Sul 
da cidade de São Paulo e atendeu 
especificamente o bairro Vila Mariana e 
entorno.

Aquarela artística, Novas Tecnologias, 
Multimídia e Comunicação, Brincarte: 
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, 
Identidade familiar, Inova convivência, 
Trabalho social com família.

Rua Eugênio Pacelli, 1.013 - Jardim Santa Maria
Osasco – SP
CEP: 06149-214
(11) 3591-4481
supervisor.ccaosasco@paulus.com.br

CCA DE OLHO NO FUTURO

Serviço realizado no Município 
de Osasco, Jardim Santa Maria 
e adjacências; faz limite com os 
municípios de Cotia, Carapicuíba e 
São Paulo.

Aquarela artística, Novas Tecnologias, 
Multimídia e Comunicação, Brincarte: 
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras, 
Identidade familiar, Inova convivência, 
Trabalho social com família.

ATENDIMENTO 

ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL

OBJETIVOS

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

Contribuir para a implementação universal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no país, promovendo ações 
de caráter preventivo e proativo, pautadas na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 
potencialidades, visando alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais em crianças, 
adolescentes e respectivas famílias.

130 58 126
1.560 686 1.512

Crianças e adolescentes e 
respectivas famílias.

Atendimentos realizados

Crianças e adolescentes e 
respectivas famílias.

Atendimentos realizados

Crianças e adolescentes e 
respectivas famílias.

Atendimentos realizados



Desde 2006, a FAPCOM vem contribuindo 
significativamente com o Programa 

Universidade Para Todos - PROUNI, 
concedendo bolsas de estudo integrais e 
parciais (50%), conforme Lei 11.096/2005, 
contribuindo para a qualidade de 
vida de centenas de alunos de baixa 
renda, oportunizando o enriquecimento 
do repertório coletivo de milhares de 
cidadãos até então excluídos do sistema 
educacional brasileiro, atribuindo 
expectativa profissional contemporânea 
e atualizada aos alunos cujo anseio 
individual por vocação e instigação 
subjetiva apontou para as áreas 
informacionais do conhecimento.

Ao investir no ser humano e na sociedade, a FAPCOM 
vislumbra a formação do cidadão cuja mobilidade 
social pela Educação o levará a patamares superiores 
de usufruto de seus potenciais, contribuindo em 
última análise para a evolução econômica do país, 
a consolidação do Estado Democrático de Direitos 
e a confirmação dos fundamentos republicanos de 
convivência social e societária do país.

24Relatório Social PAULUS 2020

PROUNI

Programa Educacional



Resultados obtidos / Objetivos 

Formar profissionais competentes e 
capacitados para atuar no mercado de 
trabalho correspondente.

Contribuir para ampliação do acesso de jovens 
e adultos, em situação de vulnerabilidade 
social, ao ensino superior, direcionado às áreas 
de comunicação social e Filosofia.

Produzir, acumular, sistematizar e disseminar 
conhecimentos e bens culturais construtivos.

Concentrar esforços para contribuir na 
formação integral do indivíduo, despertando-
lhe o senso crítico, critérios éticos, capacidade 
de julgar e agir corretamente.

Formar cidadãos conscientes, capacitados 
para a vida profissional e pessoal, conforme 
exigências da sociedade contemporânea sem 
qualquer discriminação.

Gerar oportunidades de mobilidade social 
pela conquista de novos horizontes por seus 
beneficiários.

Auxiliar o poder público em suas obrigações 
constitucionais.

25

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com colaboração da sociedade civil, visando 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
(cf.  Art. artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988).

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com colaboração da sociedade civil, visando 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
(cf.  Art. artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988).

Relatório Social PAULUS 2020

179

397

218

Alunos bolsistas pelo ProUni

Bolsas de estudo

50%             

Bolsas de estudo

100%
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Departamento de Assistência Social 
(Base de gestão)
R$ 692.436
Assessoramento, Defesa e 
Garantia de Direitos
Programa Direito e Cidadania
Programa Gestão da Prática Cotidiana
Programa DisseminaSUAS
Programa InovaSUAS

Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos
CCA Formando Cidadãos
CCA De Olho no Futuro
CCA PAULUS

Faculdade PAULUS de 
Tecnologia e Comunicação - 
FAPCOM
Bolsas PROUNI (100% e 50%)

R$ 4.825.083

R$ 1.594.934

R$ 4.764.673

RECURSO APLICADOAtividades de 
Assistência Social e 
Educação
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A PAULUS é reconhecidamente 
valorizada e vista pela sociedade 

de modo geral como uma Entidade de 
grande relevância social, sobretudo 
pela família, pelos trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS em todo o território 
nacional e pelos jovens e adultos 
que ingressaram e ingressam 
anualmente no ensino superior. 
Sua história secular é marcada por 
conteúdos que transformam pessoas 
e revelam o seu melhor; assumindo 
assim o compromisso, através da 
comunicação, de contribuir com a 
formação do cidadão.

Relatório Social PAULUS 2020

Notícias
Visite o nosso site e confira as atividades da 

Assistência Social PAULUS

paulus.org.br

Acesse
o conteúdo das 

REVISTAS PAULUS 
SOCIAL clicando!
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https://www.paulus.com.br/assistencia-social/wp-content/uploads/2021/01/PAULUS-SOCIAL_Edic%CC%A7a%CC%83o-Especial_Grande_.pdf


A PAULUS manteve todas as atividades de forma gratuita, permanente, 
contínua e planejada; cumprindo assim com os preceitos instituídos na 

legislação vigente.
Em 2020 a PAULUS investiu em tecnologia para que as ações de Assistência 

Social e Educação pudessem chegar ao público atendido de maneira remota 
(on-line), frente a situação pandêmica provocada pela COVID-19. A Instituição 
prezou pela manutenção da qualidade nas atividades realizadas, readequando 
sua metodologia e investindo em formação das equipes para operar neste novo 
modelo síncrono de atuação através das plataformas tecnológicas utilizadas 
(google sala de aula, google meet, sistema informatizado denominado SAE e o 
Streamyard para transmissão ao vivo pelo canal da PAULUS no Youtube).
A execução remota das atividades 

possibilitou a chegada do 
Assessoramento nos mais diferentes 
territórios, viabilizando contato direto 
entre os usuários e os formadores 
simultaneamente em diversas 
localidades pelo país. Além disso, 
diversas atividades foram desenvolvidas 
e encaminhadas com a utilização de meios digitais às famílias atendidas 
pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da PAULUS, forma 
encontrada de contribuir com o fortalecimento dos vínculos familiares durante 
o transcorrer da pandemia. Utilizamos as mais diversas maneiras de contato, 
sendo o Whatsapp o mais utilizado. Também atendemos aos candidatos do 
PROUNI remotamente, processo facilitado pelos avanços metodológicos já 
implementados em anos anteriores, sempre prezando pelo bom atendimento 
e viabilizando seu acesso a graduação superior. 
Diante das informações demonstradas neste relatório, observa-se o quanto 

às ações (atividade-fim) desenvolvidas pela PAULUS corroboraram para 
o provimento da inclusão humana e social; consolidou ações inclusivas de 
apoio ao desenvolvimento integral do cidadão. Realidade possível devido à 
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Considerações finais
autonomia econômica e financeira proporcionada através de sua atividade-
meio. Decorre que, devido à atividade-meio, foi possível planejar e montar 
uma estrutura física (recursos físicos/filiais) que viabiliza ações de atendimento 
socioassistenciais e educacionais em todo o território nacional. Portanto, 
são inseparáveis as atividades-fim das atividades-meio, conforme Estatuto; 
essa realidade institucional garante à PAULUS: “Ser referência significativa na 
Sociedade, na promoção da assistência social, na formação educacional 
integral e cultural do ser humano”.
A PAULUS disponibilizou  amplos recursos humanos; todos os colaboradores 

são envolvidos direta e indiretamente nas atividades fim. Na busca 
incessante de eficiência e eficácia, a PAULUS mantém uma equipe de 

trabalho interdisciplinar composta por 
profissionais cujos perfis destacam-
se pelo comprometimento com os 
objetivos institucionais, políticos e com 
o empenho perseverante, voltado ao 
cumprimento de garantias de direitos 
e dos serviços estabelecidos em 
planejamento estratégico. Todos que 

exercem atividades ligadas ao Departamento de Assistência Social (Base de 
Gestão) estão voltados unicamente às atividades-fim; os demais que atuam 
nas outras áreas da Entidade (atividades-meio), constituem o coletivo que 
geram recursos financeiros para as atividades-fim.
A PAULUS é reconhecidamente valorizada e vista pela sociedade de modo 

geral como uma Entidade de grande relevância social; principalmente 
pela família. Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
e Educacional em todo o território nacional e pelos jovens e adultos que 
ingressaram e ingressam anualmente no ensino superior. Sua história secular 
é marcada por conteúdos que transformam pessoas e revelam o seu melhor; 
assumindo assim o compromisso, através da comunicação, de contribuir com 
a formação do cidadão.

“Ser referência significativa na Sociedade, na 
Promoção da assistência social, na formação 
educacional integral e cultural do ser humano”.

“Ser referência significativa na Sociedade, na 
Promoção da assistência social, na formação 
educacional integral e cultural do ser humano”.

Relatório Social PAULUS 2020
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Assistência Social PAULUS
11 5081-7420

social.com@paulus.com.br

PAULUS.ORG.BR
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