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1. Programa Social: Trabalho, Reabilitação, Habilitação e Direito 

 

A concepção da política do Programa Social Trabalho, Reabilitação, Habilitação e 

Direito é garantir os direitos de cidadania, resgatando a qualidade de vida da pessoa 

com deficiência, idoso(a), o núcleo familiar e atenção ao cuidador, por meio de 

oportunidades para o desenvolvimento de suas potencialidades, capacidades e 

inclusão social, conforme instruções estabelecidas nos Serviços da Proteção Social 
Especial Média Complexidade – Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idoso (as) e suas Famílias, definidos pelo CNAS – 
Resolução 109, de novembro de 2009, permitindo o seu acesso institucional e 

garantindo: 

 

 Gratuidade, planejamento e continuidade na prestação dos serviços; 

 Atendimento de forma complementar e não substitutivo; 

 Faixa etária inicial com 1 ano e sem limite de idade para assistência aos 

programas sociais; e 

 Natureza da Deficiência: Física, visual, auditiva, mental, sindrômicas, doenças 

raras, intelectual e transtorno.   

 

   Os princípios adotados no Programa Socioeducativo foram respaldados 

nas concepções e fundamentos de apoio e fortalecimento dos vínculos afetivos entre a 

família e a pessoa com vulnerabilidade social. As ações desenvolvidas sustentam-se 

no caráter socioeducativo e na participação como um qualificativo da convivência 

social. A proposta de trabalho remete-se ao campo ético dos serviços e programas, 

afirmando o sentido de presença, de acolher as pessoas como estão; reconhecer e 

valorizar aquilo que podem; o que já sabem e as escolhas que querem fazer, 

acreditando que eles podem ser mais, que a convivência entre iguais e diferentes 

pode e expandir o sentido da sua existência para além de estigmas e qualquer outra 

forma de aprisionamento, seja ele material, relacional ou afetivo.  

  Portanto, a essência da proposta social empreendida é valorizar o 

potencial das pessoas para agir e criar coletivamente, estimulando o protagonismo 
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pessoal e social. A convivência e busca de soluções para os problemas individuais e 

pessoais é um exercício que exige negociação, diálogo, disponibilidade para o 

encontro e, ao mesmo tempo, um exercício à altura da realização do desenvolvimento 

das potencialidades, conquista de emancipação e autonomia das pessoas (Brasil, 

2009).  

   Com objetivo de contribuir na formação pessoal e familiar decorrente de 

desigualdades sociais, o programa social institucional busca fortalecer as condições 

de autonomia, gerando no cidadão a segurança social, permitindo o seu pleno 

desenvolvimento humano, inserção social e participação cidadã, levando em 

consideração o seu potencial funcional e oportunidade de opção.  

   O Programa Social Trabalho, Reabilitação, Habilitação e Direito foi 

estruturado em consonância com a política de intersetorialidade dos serviços 

socioassistenciais (CNAS/CAS-DF), associando-se a outras políticas públicas básicas 

de assistência às necessidades do cidadão decorrentes da pobreza dos processos de 

exclusão social e vulnerabilidades sociais da pessoa com deficiência, contribuindo 

para a estruturação familiar e o cumprimento do seu papel de desenvolvimento e 

garantia do exercício pleno das funções sociais das pessoas com deficiência contidas 

sobre o conceito e proposta de trabalho planejada em: 

a) Trabalho:   

Ações implantadas com intenções de estimular a pessoa com deficiência para seu 

ingresso no mundo do trabalho por meio da produtividade, autoestima, capacidade 

e vivência/convivência social de forma organizada e com igualdade de 

oportunidade.  

Detalhamento das Ações: 

 Público-Alvo: Pessoa com deficiência com idade mínima de 18 anos, 

apresentando padrão funcional compatível com as exigências para realização 

das tarefas laborais. 
 Capacidade de Atendimento: Mensal 400 pessoas  

 Articulação Institucional: Ocorrerá junto as instituições públicas 

Federais/Distritais e Privadas, incentivando a implantação de ações de 

responsabilidade social na instituição por meio da empregabilidade das 

pessoas com deficiência. 
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 Infraestrutura: As atividades serão desenvolvidas nas Unidades de 

Capacitação, providas de salas de aula, auditório, projetor, tv, computadores, 

scanners, sala de reunião, atendimento ao público. A equipe social será 

composta por intérprete de Libras, psicopedagogo e assistente social.  
 Abrangência Territorial: Distrito Federal, Estados e Municípios Brasileiros 
 Estratégia de Participação: A pessoa com deficiência para ter acesso aos 

serviços sociais da área do trabalho, deverá efetuar o cadastro no site 

institucional (www.cetefe.org).  
 Estratégia de Execução, Avaliação e Monitoramento: Etapa I: A pessoa 

com deficiência cadastrada no programa de trabalho será encaminhada para 

capacitação profissional com objetivo de resgatar e ampliar o seu potencial 

profissional para inclusão no mundo do trabalho. Etapa II: As pessoas 

selecionadas e inclusas no mundo do trabalho serão assistidas pela equipe de 

monitoramento, oferendo suporte e apoio para sua manutenção no trabalho, 

evitando evasões. Etapa II: Com objetivo de projeção profissional da pessoa 

com deficiência, são oferecidos cursos de aprimoramento profissional com 

objetivo atualizar e que tenha maior produtividade no mundo do trabalho.  
 
O monitoramento será realizado pela equipe de Gestão Técnica Social com 

suporte direto no ambiente de trabalho realizada, por gerentes, coordenadores 

e supervisores contratados para atuarem nas instituições parceiras, oferecendo 

orientações e suporte às pessoas com deficiência inclusas no mundo do 

trabalho e por uma equipe de profissionais (psicopedagogo, assistente social, 

interprete, terapeuta ocupacional) na função de itinerante, com objetivo de 

orientar os profissionais de monitoramento e suporte às pessoas com 

deficiência. 

 

A avaliação será realizada mensalmente com apresentação de relatórios 

quantitativos e qualitativos postando o desenvolvimento evolutivo social, e 

profissional da pessoa com deficiência e registros de dados mensais de 

desempenho profissional. 

 

 Serviços: Os serviços estão constituídos de ações de inclusão da pessoa com 

deficiência por meio de sua capacitação e aprimoramento profissional pautadas 

nas atividades de: 

 

 

http://www.cetefe.org/
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Serviço Projeção de Intervenção 
Cadastramento de currículos Diária 
Articulações de parcerias contratuais para 
empregabilidade da pessoa com deficiência 

Diária 

Cursos de capacitação para autonomia profissional Mensal 
Acompanhamento no trabalho Mensal 
Encaminhamento ao mundo do trabalho Diária 

 

b) Reabilitação:  

Proposta terapêutica multiprofissional estabelecida por diversas áreas que possam 

contribuir no resgate funcional, no bem-estar, na interação e independência da 

pessoa com deficiência. 

Detalhamento das Ações: 

 Público-Alvo: Pessoa com deficiência com idade mínima de 1 ano. 
 Capacidade de Atendimento: Mensal 300 pessoas  
 Articulação Institucional: A articulação será realizada junto as instituições 

públicas Federais e Distritais parceiras da CETEFE ou por iniciativa própria 

para que a pessoa com deficiência possa ingressar nos serviços sociais de 

reabilitação. 
 Infraestrutura: As atividades serão desenvolvidas na Unidade Central, 

estruturada exclusivamente para o programa de reabilitação, com sala de 

musculação, sala de alongamento, sala de estimulação funcional, sala de 

atendimento, laboratório de avaliação, ginásio, quadra externa, campo de 

futebol e piscina, assistidas com equipamentos de ultrassom, tens, 

musculação, bola, bastões de reabilitação, infravermelho, espaldar, cama 

elástica, equipamento virtual, eletroestimulação, análise de lactato, paralelas e 

equipamento de som. A equipe foi estrutura para compor profissionais de 

fisioterapia, terapeuta ocupacional, professores de educação física e 

psicopedagogo.  
 Abrangência Territorial: Distrito Federal 
 Estratégia de Participação: A pessoa com deficiência para ter acesso ao 

serviço de reabilitação deverá ser encaminhada pela instituição parceira ou por 

iniciativa própria cadastrando no site institucional (www.cetefe.org). 
 Estratégia de Execução, Avaliação e Monitoramento: As ações de 

execução ocorrerão conforme a especificação técnica de cada atividade. A 

pessoa para ser encaminhada para o atendimento de reabilitação passará por 

http://www.cetefe.org/
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uma avaliação funcional que definirá a programação de atividade necessária 

para sua reabilitação.  

 
O monitoramento será realizado durante a assistência, com registro de dados 

diferenciados no processo de desenvolvimento funcional da pessoa com 

deficiência. 

 

A avaliação será realizada mensalmente com apresentação de relatórios 

quantitativos e qualitativos postando o desenvolvimento corporal e registros 

semanais de estudo de casos e supervisão com a equipe de reabilitação. 

 

 Serviços: Os serviços estão constituídos de ações de reabilitação da pessoa 

com deficiência nas áreas de: 

 

Serviço Projeção de Intervenção 
Estimulação básica para bebês e crianças até 
5 anos 

1 vez por semana 

Hidroestimulação 2 vezes por semana 
Musculação 2 vezes por semana 
Treinamento funcional adaptado 2 vezes por semana 
Reabilitação Funcional 2 vezes por semana 
Orientação psicológica 1 vez por semana 
Terapia ocupacional 1 vez por semana 

 

 

c) Habilitação:  

Ações com objetivo de desenvolver ou ampliar a capacidade funcional e 

desempenho das pessoas com deficiência na busca de potencializar e explorar 

as habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, 

atitudinais, profissionais, artísticas, culturais e esportivas para sua autonomia e 

participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas. 

Detalhamento das Ações: 

 Público-Alvo: Pessoa com deficiência com idade mínima de 6 anos. 
 Capacidade de Atendimento: Mensal 450 pessoas  
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 Articulação Institucional: A articulação será junto as instituições públicas 

Distritais e Federais parceiras e iniciativa própria da pessoa com deficiência 

para participar dos serviços de habilitação. 
 Infraestrutura: As atividades serão desenvolvidas na Unidade Central e 

Unidades Regionais das Instituições parceiras, que são providas de uma 

estrutura com piscina, quadra, ginásio, pista de atletismo, campo de futebol e 

materiais/equipamentos esportivo, lazer e cultural. A equipe de 

desenvolvimento das atividades de habilitação será composta por professores 

de educação física, psicopedagogo, avaliadores, fisioterapeutas e terapeuta 

ocupacional.    
 Abrangência Territorial: Distrito Federal 
 Estratégia de Participação: A pessoa com deficiência para ter acesso ao 

serviço de habilitação deverá ser encaminhada pela instituição parceira ou por 

iniciativa própria cadastrando no site institucional (www.cetefe.org). 
 Estratégia de Execução, Avaliação e Monitoramento: As ações de 

execução ocorrerão conforme a especificação técnica de cada atividade. A 

pessoa com deficiência para ser encaminhada para o atendimento de 

habilitação passará por uma avaliação funcional e técnica que definirá a 

programação de atividade necessária sua habilitação.  

 
O monitoramento será realizado durante a assistência com registro de dados 

diferenciados no processo de desenvolvimento funcional da pessoa com 

deficiência. 

 

A avaliação será realizada mensalmente com apresentação de relatórios 

quantitativos e qualitativos postando o desenvolvimento corporal e registros 

semanais de estudo de casos e supervisão com a equipe de habilitação. 

 

 Serviços: Os serviços estão constituídos de ações de habilitação da pessoa 

com deficiência nas áreas de: 

 

Serviço Projeção de Intervenção  
Estimulação global 2 vezes por semana 
Esporte, Lazer, Cultura e Arte 2 a 3 vezes por semana 
Avaliação Funcional 1 vez por semana 
Realização de Estudos e Pesquisas; Diária 
Assistência Funcional Corporal dos 
Cuidadores e Núcleo Familiar; 

2 vezes por semana 

Promoção, realização, apoio e participação Conforme demanda 

http://www.cetefe.org/
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em eventos (Esportivo, cultural, lazer, 
artístico, turístico, informativo, aprimoramento, 
entre outros) 

 

d) Direito:  

Serviço desenvolvido com objetivo  de fazer intervenções públicas e privadas para 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania (Lei 13.146/2015). 

Detalhamento das Ações: 

 Público-Alvo: Pessoa com deficiência, núcleo familiar, cuidadores, instituições 

públicas e privadas. 
 Capacidade de Atendimento: Mensal 50 pessoas  

 Articulação Institucional: A articulação ocorrerá junto as instituições 

públicas Federais/Distritais e Privadas que buscam incentivar ações de política 

pública da pessoa com deficiência visando a sua participação social. 
 Infraestrutura: As atividades serão desenvolvidas na Unidade Central e nas 

instituições de promoção da política pública para pessoas com deficiência 

(Câmara Legislativa, Congresso Nacional, Ministérios, Promotoria, Secretaria, 

Órgãos de Representação da Pessoa com Deficiência, Conselhos) entre outras 

instituições. Para assistência dos serviços, os profissionais (intérprete de 

Libras, psicopedagogo, assistente social e advogado, contam com salas de 

aula, auditório, projetor, tv, computadores, sala de reunião, atendimento ao 

público e veículo. 
 Abrangência Territorial: Distrito Federal, Estados e Municípios 
 Estratégia de Participação: A pessoa com deficiência para ter acesso ao 

serviço do direito, recorrerá ao link FALE CONOSCO, do site institucional 

(www.cetefe.org) para efetivar sua demanda. Para maior participação e 

abrangência, a equipe da CETEFE participará de audiências públicas, 

reuniões, seminários, cursos, debates ou apresentações de propostas com 

matérias sobre o direito da pessoa com deficiência. 
 Estratégia de Execução, Avaliação e Monitoramento: As ações de 

execução ocorrerão por intervenções instrumentais de propostas de matéria 

sobre o direito da pessoa com deficiência ou com ações diretas de 

representação ou orientação às pessoas com deficiência dos seus direitos 

http://www.cetefe.org/
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O monitoramento será realizado pela Gestão Técnica Social, com suporte 

direto aos profissionais que atuam em defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

 

A avaliação será realizada mensalmente com apresentação de relatórios 

quantitativos e qualitativos, postando o desenvolvimento evolutivo social e 

conquistas. 

 

 Serviços: Os serviços estão constituídos de ações sobre o direito da pessoa 

com deficiência: 

 

Serviço Projeção de 

Intervenção Técnica 

Elaboração de material informativo sobre os direitos da 

pessoa com deficiência e de campanha pública 

Anual 

Participação e Representação da CETEFE em grupo de 

trabalho  

Mensal 

(Conforme 

demanda) 

Orientação, acompanhamento e representação da 

pessoa com deficiência e seus familiares junto às 

Instituições Públicas para aquisição dos benefícios 

(Passe livre, RG, CPF, FGTS, INSS, BPC e DETRAN) 

Diário 

Articulação com Instituições Públicas, Particulares, 

Centros de Referência Social e de Representação da 

Pessoa com Deficiência. 

Diário  

(Conforme 

demanda) 

Promoção, realização, apoio e participação de Fóruns, 

Seminários, Encontros, Comissões, Palestras e 

Apresentações nas Instituições Sociais, Públicas e 

Particulares. 

Mensal 

(conforme demanda) 

Visitas domiciliares e institucionais Mensal 

Promoção de material informativo Mensal 
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2. Fonte de Recurso Financeiro 
 

 Os recursos para o desenvolvimento das ações do Programa Social 

Institucional serão oriundos de: 

o Projetos Institucionais  
o Doação voluntária 
o Prestação de serviço 
o Parcerias 

 
 O Orçamento e Plano de Custo serão estabelecidos pela Gestão 

Administrativa e aprovado pelo Conselho Administrativo no mês de 

janeiro de 2021. 
 

  
Rômulo Junio Soares 

Presidente 
CETEFE 

Juliana Machado Fernandes 
Assistente Social - CETEEFE 

CRESS-DF 8ª  
Região 5016 

 


