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Relatório Mensal de Atividades e Metas 
República Santa Marta 
Mês de Fevereiro/2021 

 

Termo de Colaboração nº 09/18 

1. Objeto: 

Serviço de Acolhimento para pessoas acima dos 18 anos em situação de rua na modalidade 
República com a disponibilidade de 10 vagas. 
 

2. Meta: até 10 vagas 

2.1 – Quantidade de pessoas em acolhimento: 04 
 

2.2 – Quantidade de pessoas acolhidas: 01 
 

2.3 – Quantidade de desacolhimento: 03 
 

3. Descrição das Ações e Metas: 
  
- Atendimento Individual: Os atendimentos individuais foram semanais e diários, de 

acordo com as necessidades de cada um dos moradores; 
 

- Reuniões: realizadas semanalmente com os que estavam presentes na casa, para 

construção de sua autonomia e reuniões sobre a COVID 19; 
 

- PIA: reavaliados de acordo com a necessidade; 
 

- Lazer/atividades comunitárias: Ainda não foi possível realizar atividades fora do 

ambiente físico por conta do distanciamento social; 
 

- Saúde/saúde mental:  Usuário permaneceu em hospitalidade noturna (HN) no CAPS-AD; 

Dois usuários fazem tratamento na UBS Morada das Vinhas, um hipertenso e outro 

diabético; 
 

- Grupo de apoio para usuários e seus familiares: devido à pandemia, foram canceladas 

todas as atividades que envolvem aglomeração; 
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- Acompanhamento da necessidade de saúde:  

• Realizadas reuniões sobre a COVID 19 abordando informações colhidas na mídia e 

no site do Ministério da Saúde. 

 

- Acompanhamento pós-república:  

• As técnicas não realizaram acompanhamento semanal presencial com moradores 

em período pós-república; 

 

• Os acompanhamentos foram feitos via whattsap. 

 

3.1 – Do acolhimento: Tivemos um caso de um morador solicitar seu desligamento para ir 

morar com uma mulher, mas devido a constantes recaídas, procurou o CAPS-AD e 

permaneceu em hospitalidade noturna (HN). Foi feito atendimento compartilhado 

com a coordenadora da república e o mesmo, após alta, retornou à república. 

 
3.2 – Do trabalho com o acolhido e/ou desacolhido: Usuário abandonou o projeto por 

uso excessivo de substâncias ilícitas; 

Usuário deixou o projeto por dificuldades de relacionamento com o monitor; 
organizou-se e foi morar próximo ao trabalho.  

  

3.2.1- Da equipe técnica e monitor: 

• A equipe técnica interage permanentemente e ininterruptamente entre si e com os 

usuários da OSC através de whattsapp e ligações, visto que cada profissional possui 

um papel importante na interação com cada usuário. O monitor possui um papel de 

grande importância, pois interage constantemente com os usuários e, na ausência 

das técnicas, consegue mediar conflitos assim como fazer reflexões do cotidiano.  
 

• Reuniões semanais da equipe para trabalharmos estratégias de motivação; 
 

•     Acolhendo o cuidador”:  todos os dias, a equipe tira alguns minutos para ouvir um 

ao outro; 
  

3.3 – Do trabalho com as famílias:  
 

3.3.1- Da equipe técnica:  
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3.4 – Do trabalho com o SGD – Sistema de Garantia de Direitos e a Rede: 

• Reuniões de rede realizadas presencialmente no Centro Pop; 

• Reunião mensal do Conselho de Assistência através do whattsapp e do Google 

Meet;  

• Reunião mensal de coordenadores. 
 

4. Da Política de Educação Permanente 
 

4.4.1  - Da equipe técnica:  
 

4.4.2 – Da equipe de apoio:  
 

5. Outras Atividades:   
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por:  
 

Iracilda Rodrigues Araujo de Sousa – Psicóloga e Coordenadora do Projeto 
 

Maria de Fátima do Monte Carmelo Maciejezack – Assistente Social 
 

 

Assinado por: 
 

____________________________ 

Iracilda Rodrigues Araujo de Sousa 
 

Jundiaí, 26 de fevereiro de 2021 


