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Mensagem do DiretorMensagem do Diretor

 A PAULUS apresenta a síntese dos resultados das atividades socioassistenciais e
socioeducacionais realizadas no ano de 2021. Ano ainda marcado pelo desafio
intenso e tempo instável de pandemia, que nos desafiou a viver e superar
obstáculos, mas também a ampliar nossa capacidade de aprendizado.

 Continuamos atentos aos cuidados com a própria vida e o zelo pela vida do
próximo, em particular, àquelas pessoas do nosso círculo de atendimento, cuja
situação exigia maior precaução. O primeiro deles é a gratidão pela sobrevivência
em todos os seus sentidos. O maior objetivo foi estar vivos para sustentar o ideal
por uma missão que busca garantir direitos fundamentais e manter a chama da
existência e da esperança por tempos e vidas melhores.  

 Aprendemos muito! Desenvolvemos novas formas de atendimento e de
assessoramento. Criamos novas metodologias e reescrevemos roteiros para o
exercício de nossas atividades. O aprendizado gerou frutos para os atendidos e
seus familiares que participam nos nossos Centros para Crianças e Adolescentes,
bem como, para os envolvidos nas atividades do programa de assessoramento. A
experiência do trabalho remoto nos fez digitalizar processos e acelerar propostas
de parcerias, gerando maior capacidade operacional. Tudo no intuito de manter e
ampliar a missão, o que para a PAULUS é vocação e gene fundacional.

Pe.Valdecir Pereira Uveda
Diretor-geral de Apostolado



 Continuamos fiéis ao carisma fundacional com espírito 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 na
missão da PAULUS Social. Seguimos esperançosos nutrindo nossa força de
trabalho, os projetos e as ações sociais e educacionais. 

 Os resultados de nossa atuação em 2021,  podem ser conferidos neste relatório
como a síntese da contribuição da PAULUS para o desenvolvimento da missão
que é, por vocação e fundação, a promoção do ser humano. Expresso gratidão à
equipe e aos nossos parceiros pelo Brasil que seguem acreditando no ser
humano e na missão da PAULUS, gastando suas vidas nesse nobre e forte
propósito desejado pelo fundador, o Bem-aventurado padre Tiago Alberione. 

Pe.Valdecir Pereira Uveda
Diretor-geral de Apostolado
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A Pia Sociedade de São Paulo (PAULUS), entidade
beneficente de Assistência Social e Educação, foi fundada na
Itália em 1914 pelo padre Tiago Alberione. No Brasil, foi
instituída em 20 de agosto de 1931, na cidade de São
Paulo/SP.

Seguindo sua vocação histórica e conforme definido em seu
estatuto, a PAULUS se estabelece como uma Organização
Social atuando com preponderância legal na Política de
Assistência Social. Concomitantemente, realiza ações na
Política de Educação.

Essa atuação mista compreende um investimento majoritário
nas ações que correspondem ao atendimento direto a
usuários da Assistência Social, e também dedica desde 2005
uma atenção formal, regular, laica e presencial à Política de
Educação, investindo na formação de jovens pela graduação
nas disciplinas da área da Comunicação Social e Filosofia.

Quem somosQuem somos



A PAULUS desenvolve Programas e Serviços específicos na
Assistência Social e Educação. Realiza nacionalmente o
Programa de Assessoramento, Defesa e Garantia de
Direitos (conforme Resolução CNAS 27 de 19/09/2011). Além
disso, na cidade de São Paulo e região metropolitana, realiza
atendimentos por meio dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (Conforme Resolução CNAS 109
de 11/11/2009). Na área da Educação Superior, concede
bolsas de estudo pelo ProUni (integral e parcial de 50%,
conforme Lei nº 11.096 de 13/01/2005) através da Faculdade
PAULUS de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM. Mantém
todas as atividades de forma gratuita, permanente, contínua e
planejada; cumprindo assim com os preceitos instituídos na
legislação vigente.

Investindo na Assistência Social e na Educação, duas
realidades interligadas, a PAULUS proporciona o
despertar de um protagonismo na construção de um
mundo melhor. Busca constantemente conexão
com outras organizações sociais e com o poder
público em todo o território nacional. Sabe que
somente por meio da união de esforços será possível
construir o país que desejamos.

Quem somosQuem somos



Promoção humana e desenvolvimento social, cultural e educacional.

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

Promover a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência em situação de
vulnerabilidade social, visando seu desenvolvimento por meio de seus serviços.

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.

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

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

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

ObjetivosObjetivos



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

CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
Atuação na Educação e Assistência Social com preponderância na Assistência Social

SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
São Paulo-SP

CONSEAS Conselho Estadual de Assistência Social
São Paulo-SP

UPM Utilidade Pública Municipal
São Paulo-SP

SEDS-SP (Pró-social) Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
São Paulo-SP

UPE Utilidade Pública Estadual
São Paulo-SP

CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
São Paulo-SP | Osasco-SP

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:

Certificações, Títulos e RegistrosCertificações, Títulos e Registros



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, consolidando a Missão Estatutária.

A PAULUS cumpriu na forma da Lei a Política de Assistência Social e
Educação, no exercício de 2021. Executando seu Programa de
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, conforme Resolução
CNAS 27 de 19/09/2011, ofertado por meio da PAULUS Social. Os
atendimentos, conforme Resolução CNAS 109 de 11/11/2009, foram
realizados em seus 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.

PROGRAMAS
PROJETOS
SERVIÇOS 

Nosso trabalhoNosso trabalho



PROGRAMAS
PROJETOS
SERVIÇOS 

Nosso trabalhoNosso trabalho
A PAULUS permaneceu acompanhando os avanços na legislação, os
movimentos e discussões relacionados aos assuntos que tratam da
Política de Assistência Social e Educação; atenta no âmbito nacional
e nas instâncias locais pelos Conselhos Municipais de Assistência
Social. Essa participação valida a atuação da PAULUS como
Instituição que agrega e dissemina conhecimentos nas áreas de
atuação.

A PAULUS, observando os seus princípios e finalidade estatutária,
seguiu sua vocação espiritual e institucional, gerou e manteve de
forma própria, sem quaisquer subsídios governamentais, os
recursos que são destinados aos programas e serviços
socioassistenciais e educacionais. Feito este possibilitado pelos
recursos advindos de suas atividades-meio, conforme previsto em
seu Estatuto Social.



Assessoramento,Assessoramento,  
Defesa eDefesa e
Garantia deGarantia de
DireitosDireitos

As ações de assessoramento executadas pela PAULUS
Social são orientadas pela Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 27, publicada em
2011. Nesta normativa, o assessoramento e a defesa de
direitos tem caracterizado como público alvo usuários,
lideranças comunitárias, gestores, conselheiros e
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).

Esta caracterização consolida a PAULUS como entidade de
assessoramento, cruzando todo o país com ações
dirigidas ao público da assistência social, voltadas
prioritariamente para o fortalecimento de famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos
pessoais e sociais atendidas pela rede socioassistencial.
As capacitações, pesquisas e publicações são sempre
oferecidas gratuitamente.

A partir da atuação em rede com outras grandes
organizações, a PAULUS Social desenvolve ações nas cinco
regiões do país e está estruturada para dialogar e
construir coletivamente soluções para as principais
demandas da política de assistência social no Brasil.



ProgramaPrograma
Direito e CidadaniaDireito e Cidadania

O Programa Direito e Cidadania compreende um conjunto de atividades voltadas à convivência social e ao
protagonismo de crianças e adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, sejam estes desenvolvidos por entidades governamentais ou não governamentais.

Este Programa se enquadra no conceito de Assessoramento ao apresentar uma proposta metodológica de
apoio às entidades socioassistenciais. Propondo-se a atuar com a articulação de meios e modelos de
atendimento no serviço de proteção básica, seguindo o reordenamento das ações a partir de parâmetros
do direito, participação e protagonismo cidadão. Apresenta-se a complementar o atendimento pela
qualificação de conteúdos oferecidos aos trabalhadores destes serviços e, por extensão, aos usuários. Em
sua aplicação, utiliza livros elaborados exclusivamente para o Programa, postos como facilitadores e
propulsores de debates sociais.

O Programa Direito e Cidadania foi realizado por meio de tratativas com entidades parceiras em todo o
país. Respeitando ainda protocolos governamentais e institucionais, a oferta se deu de maneira remota
(on-line), como alternativa de continuidade das ações de Assessoramento frente ao enfrentamento da
COVID-19.

Assessoramento
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Abrangência territorialAbrangência territorial
Resultados obtitos

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

Estados. 
Municípios. 
Atendimentos realizados. 
Participantes nas formações. 
Horas de formação. 
Formações. 
Entidades socioassistenciais
atendidas. 
kits distribuídos para os usuários dos 
Serviços de Proteção Social Básica. 
Exemplares.



Abrangência territorialAbrangência territorial

Norte

AM
Manaus

PA
Abaetetuba
Acara
Ananindeua
Barcarena
Belém
Marapanim

Nordeste

PB
Campina Grande
Catolé do Rocha
Cuité
Joao Pessoa
Lagoa nova
Lagoa Seca
Malta
Massaranduba
Matinhas
Puxinanã
Queimadas
São Bento

PE
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Itapissuma
Jaboatão dos Guararapes
Juçaral
Lagoa do Itaenga
Moreno
Olinda
Paulista
Recife
São Lourenço da Mata
Vitória de Santo Antão

RN
Araruama
Natal
Parnamirim

Centro-Oeste

DF
Sobradinho

GO
Anápolis
Goiânia
Rianápolis

MT
Cuiabá
São Gabriel do oeste
Várzea grande

Sudeste

MG
Belo Horizonte

SP
Arujá
Barueri
Birigui
Campinas
Cotia
Diadema
Francisco Morato
Guaratinguetá
Hortolândia
Jundiaí
Mauá
Monte Mor
Osasco
Paulínia
Sales Oliveira
Santo André
São Caetano do sul
Sumaré
Valinhos

Sul

PR
Maringá
Piraí Do Sul
Quatro Barras

RS
Cachoeira do Sul
Caxias do Sul



Livros queLivros que
compõem o kit docompõem o kit do
Programa DireitoPrograma Direito
e Cidadaniae 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. 

Sacola do kit doSacola do kit do
ProgramaPrograma
Direito eDireito e
CidadaniaCidadania



O Programa InovaSUAS consiste na capacitação e formação para lideranças e usuários dos serviços,
programas e projetos da rede socioassistencial, bem como de profissionais ligados à rede de serviços e
conselheiros que atuam no controle social da Política de Assistência Social.

Seu objetivo é difundir conhecimento técnico para aprimorar a gestão, os procedimentos, o acesso aos
direitos sociais constituídos e a elaboração de novos direitos, adotando práticas de inovação aplicadas
ao setor. O conteúdo programático oferece uma carga horária de até 100 horas e aborda temas
diretamente conectados à realidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Em 2021, com a situação pandêmica mundial causada pela COVID-19, as formações do Programa
INOVASUAS foram ofertadas remotamente, com disponibilização de ferramentas tecnológicas da
Instituição para viabilizar os encontros formativos.

A iniciativa visa também criar conteúdos teóricos que enriqueçam cada vez mais a discussão dos
direitos sociais no país, a partir do conhecimento acadêmico e das formas de atuação adotadas pelas
organizações sociais.

ProgramaPrograma
InovaSUASInovaSUAS

Assessoramento



ParceriasParcerias
O Assessoramento traz a
premissa legal de ser da
iniciativa da sociedade civil,
coadunada com o poder
público. Nessa lógica de co-
autoria, as atividades de
assessoramento da PAULUS
desenvolvem-se na agregação
de interesses diversos e
convergentes, possibilitando
variadas modalidades de
protagonismos, a cada
realização de atividades. 

Sobre o
entendimento
da temática

99% relevante

Técnicos atuantes
do SUAS
13,6% - Gerência
10,2% - Operacional
8,0% - Orientador Social
11,4% - Administrativo
56,8% - Técnico

Participantes em
geral

35.2% - Foram
compostos por usuários 
74% - Por gestores do
SUAS



16
149

4.984 
1.107 

390 
19 

 

Abrangência territorialAbrangência territorial
Resultados obtitos

Na formação avançada em
Gestão e Serviços do SUAS,
tivemos aproveitamento e
interesse acima de noventa por
cento dos participantes. Foram
cumpridas as 180 horas
previstas para a terceira turma.

Elaboração conjunta de
instrumental de
monitoramento para medição
de resultados das pesquisas
aplicados nas organizações de
usuários.

Participantes contemplados em
suas expectativas, conforme os
dados quantitativos colhidos
por meio de pesquisa realizada
no final do exercício.

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

No ano de 2021,
foram publicadas duas
edições da Revista
PAULUS Social,
totalizando 13
matérias.

Estreitamos
relacionamentos com a
rede de serviços
socioassistenciais no
território.

Estados + DF. 
Municípios. 
Atendimentos realizados. 
Participantes nas formações. 
Horas de formação. 
Formações. 



AM
Manaus

Nordeste

Norte

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

BA
Conceicao do Coite
Lauro de Freitas
Salvador
Feira de Santana
Simões Filho
Vitória da Conquista

CE
Fortaleza

DF
Brasília

GO
Goiânia
Ipora
Mineiros
Damolândia
Anápolis
Simolândia
Aparecida de Goiânia
Formosa
Jussara
Brazabrantes
Senador Canedo

MA
São Luís

MT
Cuiabá
Várzea Grande

MG
Betim
Itabira
São Gonçalo do Rio Baixo
Santa Maria de Itabira
Jão Monlevade
Juiz de Fora
Conquista
Nova Serrana
Belo Horizonte
Coronel Fabriciano
Contagem

PA
Belém
Ananindeua
Marapanim
Igarapé-Miri
Barcarena

PR
Sousa
Curitiba
São José dos Pinhais
Maringá
Paicandu

PE
Cabo de Santo Agostinho
Carpina
Recife
Jucaral
Jaboatão dos Guararapes
Vitória de Santo Antão
Olinda
Paulista
Lagoa do Itaenga
São Lourenço da Mata
São Bento do Una
Abreu e Lima
Caruaru

RJ
Cabo Frio
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Itaguai
Nilópolis

RN
Caicó
Guamaré
Natal

RS
Caxias do Sul
Fazenda Souza
Porto Alegre
Rio Grande
Gramado
São Marcos
Flores da Cunha
Bento Gonçalves
Garibaldi

RS
Caxias do Sul
Fazenda Souza
Porto Alegre
Rio Grande
Gramado
São Marcos
Flores da Cunha
Bento Gonçalves
Garibaldi

SC
Balneário Camboriú
Governador Celso
Ramos

SP
Águas de Lindóia
Arujá
Atibaia
Barueri
Cachoeira Paulista
Caieiras
Cajamar
Campinas
Capão Bonito
Capivari
Caraguatatuba
Carapicuíba
Cotia
Cruzeiro
Diadema
Elias Fausto
Embu das Artes
Fanco da Rocha
Fernandópolis
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guararema
Guarulhos
Hortolândia
Indaiatuba
Itanhaém
Itapevi
Itapira
Itaquaquecetuba
Itatiba
Itu
Jundiaí
Mairiporã
Mauá
Mogi das Cruzes
Osasco
Paulínia
Piedade
Pindamonhangaba
Ribeirao Preto
Rio Claro
Rio Grande da Serra
Sales Oliveira
Salto

SP
Santana de Parnaíba
Santo André
Santos
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Carlos
São José do Rio Preto
São Paulo
Sorocaba
Sumaré
Suzano
Taboão da Serra
Valinhos
Várzea Paulista
Votorantim

PB
Campina Grande
João Pessoa
Queimadas

Abrangência territorialAbrangência territorial



Disseminação deDisseminação de
informações einformações e
conhecimentoconhecimento

Ainda por meio do Programa InovaSUAS, a PAULUS disponibiliza seu parque gráfico para a impressão
gratuita de materiais de interesse do público da Assistência Social, oferecendo aos usuários e
trabalhadores do SUAS a facilidade de receber informações sobre boas práticas e bens públicos
produzidos para a cidadania.

A disseminação de informações e conhecimentos acerca da Política de Assistência Social é conduzida
de modo a ampliar o entendimento sobre o SUAS e a melhoria das condições operacionais dos
projetos sociais. Este processo também contribui para a divulgação de experiências exitosas, dar
visibilidade a boas práticas e a publicação de avanços teórico-práticos, sejam acadêmicos, empíricos
ou em curso de implantação, contribuindo para a documentação, descrição, estímulo e instigação de
novos direitos e horizontes para os usuários e demais atores da PNAS. 

Assessoramento



Ao longo do ano de 2021 
foram impressos e
distribuídos
nacionalmente mais de 
50 mil exemplares de
diversos materiais.  Fortaleza

Disseminação deDisseminação de
informações einformações e
conhecimentoconhecimento

Municípios atendidos

SP

CE

Cotia
Lorena
Mogi Guaçu
São Paulo

Assessoramento



Pós-graduação Pós-graduação LatoLato
SensuSensu em Gestão e em Gestão e
Serviços do SUASServiços do SUAS

2021 marcou o início da 4ª turma da
especialização em Gestão e Serviços do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
uma iniciativa da PAULUS Social que tem sua
execução realizada pela Faculdade PAULUS de
Tecnologia e Comunicação (FAPCOM) desde
2016. O curso de especialização oferece
substancial qualificação ao conceito de
assessoramento na assistência social, em
especial ao programa de assessoramento
desenvolvido pela PAULUS. A combinação das
práticas cotidianas dos alunos com a
fundamentação acadêmica alça o fazer de
cada profissional a níveis elevados de
apropriação, comprometimento e
posicionamento em relação a proteção, defesa
e garantia de direitos.

303 visualizações da live:
Gestão do SUAS - Atuação
e Aperfeiçoamento
Profissional - 18/11/2021

4ª turma
 
404 inscritos no processo
seletivo

51 matriculados



O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), indicado na Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais (Resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência
Social), compõe as ofertas de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), favorecendo a
população que vivencia situações de vulnerabilidade e risco social, garantia à efetivação do direito à
convivência familiar, comunitária e à proteção da família, mediante novas oportunidades e reflexão
acerca da realidade social.

O serviço é realizado utilizando estratégias lúdicas e interativas voltadas à diversidade, à tecnologia,
à ambiência criativa, imaginativa e de sociabilidade centradas no direito à
cidadania. Tais intervenções valorizam a pluralidade e a singularidade no exercício da infância e da
adolescência, respeitando as peculiaridades de suas dinâmicas sociais e visão de mundo. Assim,
pressupõe-se uma geração com potencial para enfrentar os desafios propostos por suas realidades
locais, sociais, culturais, ambientais e políticas.

Centro PAULUSCentro PAULUS
de Convivênciade Convivência

Atendimento



Centros PAULUS de ConvivênciaCentros PAULUS de Convivência

Atendimento

98 Crianças e adolescentes e 
respectivas famílias.

Atendimentos realizados

Freguesia do Ó
Rua Dias Velho, 213 - Freguesia do Ó 
São Paulo – SP | CEP: 02735-040 (11) 3992-3445
supervisor.ccafreguesia@paulus.com.br

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

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

1.176

Atendimento

62
744

Atendimento

96
1.152

Abrangência territorial

O Serviço é realizado na Zona Norte da
cidade de São Paulo e atendeu
especificamente os bairros da Freguesia
do Ó, Brasilândia e entorno.

Abrangência territorial

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

Abrangência territorial

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

Atividades desenvolvidas
Atividades artísticas (dança, teatro,
artes e música), Novas Tecnologias,
Multimídia e Comunicação, Jogos e
Brincadeiras, Trabalho social com
família.

Objetivos
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.

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.

ProgramaPrograma
EducacionalEducacional

Educação

FAPCOMFAPCOM



151151  
Bolsas de estudo - Bolsas de estudo - 50%50%

307307  
Alunos bolsistas peloAlunos bolsistas pelo
PROUNIPROUNI

156156  
Bolsas de estudo -Bolsas de estudo -  100%100%

Resultados obtidos/ObjetivosResultados 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.



clique aqui: fapcom.edu.br

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.

“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).

https://www.fapcom.edu.br/
https://www.fapcom.edu.br/
https://www.fapcom.edu.br/


Recurso aplicadoAtividades deAtividades de
Assistência Social Assistência Social ee
EducaçãoEducação

PAULUS Social
(Base de gestão) 
R$ 736.631,00
Assessoramento, Defesa e 
Garantia de Direitos 
Programa Direito e Cidadania 
Programa InovaSUAS 
R$ 4.139.242,00

Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Centro PAULUS de Convivência - Vila Mariana
Centro PAULUS de Convivência - Osasco
Centro PAULUS de Convivência - Freguesia do Ó
R$ 1.804.128,00
Faculdade PAULUS de Tecnologia e
Comunicação - FAPCOM 
Bolsas PROUNI (100% e 50%) 
R$ 3.556.598,00



Estas mudanças caracterizam uma forte tendência da Pia Sociedade
de São Paulo em fortalecer e dar visibilidade à área social da
instituição. Investindo na Assistência Social e na Educação, duas
realidades interligadas, a PAULUS proporciona o despertar de um
protagonismo na construção de um mundo melhor. Para saber mais
sobre a PAULUS Social, navegue pelo site: www.paulus.org.br.

PAULUS Social:PAULUS Social:
nova identidadenova identidade
visualvisual

Logo
Sobre a nova nomenclatura, trata-se de uma forma de
interpretar o serviço oferecido.

Outra mudança está no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizado nos Centros de Convivência.
Eles deixam de se chamar Centro para Crianças e Adolescentes (antiga sigla CCA), para serem denominados Centro PAULUS
de Convivência, seguido do local de atuação: Freguesia do Ó, Osasco e Vila Mariana.

Centro PAULUS de Convivência

https://paulink.paulus.com.br/cl/PM840/BTW/57b8/BlaL4ZOJPCJ/BLV7/KQLIu7G9Qo3/1/


PAULUS Social: novo portalPAULUS Social: novo portal  
Site
Visando melhorar a apresentação e
facilitar o acesso às informações, a
PAULUS Social, braço social da Pia
Sociedade de São Paulo, inaugurou um
novo portal: www.paulus.org.br. Com o
site, a PAULUS Social torna pública
também a nova identidade visual, que
segue o padrão da PAULUS em todo o
mundo. Conectados com as rápidas
mudanças que o universo digital vive, o
novo portal foi pensado de forma a ser
acessível e adaptado para todos os
dispositivos, sobretudo os smartphones.

clique aqui: paulus.org.br

https://www.paulus.com.br/assistencia-social/
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/
https://paulink.paulus.com.br/cl/PM840/BTW/57b8/BlaL4ZOJPCJ/BLV7/HLRzZRvTUFm/1/
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-social-conheca-o-novo-portal-e-a-nova-identidade-visual/
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-social-conheca-o-novo-portal-e-a-nova-identidade-visual/
https://www.paulus.com.br/assistencia-social/noticias/paulus-social-conheca-o-novo-portal-e-a-nova-identidade-visual/


Sobre a revista
A Revista PAULUS Social tem como principal objetivo difundir os
debates e conteúdos gerados durante os processos formativos
executados pelo Programa de Assessoramento da PAULUS.
Desde 2019 a publicação compila entrevistas, opiniões e artigos
que se debruçam sobre os diversos meandros da Política
Nacional de Assistência Social.

Atendendo a sua premissa de difusão de conhecimentos e
leituras plurais, a PAULUS Social divulga a revista gratuitamente. 

A publicação é aberta a quem tiver interesse em colaborar com
seus textos e reflexões, garantindo assim espaço para que
usuários e trabalhadores do SUAS compartilhem suas leituras e
percepções para o enriquecimento do debate nacional.

Clique para fazer o 
download da revista Nº8

Edições publicadas no ano de 2021Edições publicadas no ano de 2021

Clique para fazer o 
download da revista Nº9

TORNE-SE MAIS UM LEITOR DA REVISTA PAULUS SOCIAL  
Clique aqui para acessar as outras edições 

Mais de 1.500
downloads da
revista digital

 

http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3HuiimU
http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3HuiimU
http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3h7MEiE
http://bit.ly/3HuiimU
http://bit.ly/3HuiimU
http://bit.ly/3HuiimU
http://bit.ly/3HuiimU
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index
https://www.fapcom.edu.br/revista/index.php/revista-social/index


social.com@paulus.com.br
(11) 5081-7420

paulus.org.br
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