
Webinário MP Debate: 

CURSO ONLINE Link de acesso ao curso: Inscrições pelo site: 
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EMENTA
A proposta de reestruturação tecnológica do Cadastro Único, a ser implantada, pelo Governo Federal, acarretará impactos 
significativos e estruturais nas políticas sociais, notadamente no SUAS, comprometendo o acesso aos direitos sociais garantidos 
constitucionalmente, além de aprofundar a desigualdade social no Brasil. Neste contexto, o Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo se propõe a debater a proposta em curso e avaliar as barreiras a serem enfrentadas pela população em geral, em 
decorrência do acesso restrito ao aplicativo online. 

14h00 – Abertura - Dirigente do CACO 

14h15 – A defesa do SUAS e os impactos das alterações do Cadastro Único no Bolsa Família e nas 
demais políticas públicas 

 Aldaíza Sposati  
 Pós-doutorado pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra sob supervisão de Boaventura Souza Santos (1992). Professora titular do 

corpo permanente da PUC-SP no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, onde coordena o NEPSAS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Seguridade e Assistência Social. Mestre e Doutora em Serviço Social pela PUC-SP. Desenvolve disciplinas em stricto sensu em unidades de ensino em 
Portugal e Argentina. Consultora de órgãos internacionais: UNESCO e UNICEF. Autora de vários livros e artigos sobre políticas sociais em especial no 
campo de proteção social.

15h15 – Debates 
 Jeane Ferraz  
 Graduada em Serviço Social pela UFES, Mestre em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005) e Doutorado em Serviço 

Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014). Pós-Doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2020). 
Professora adjunto do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES.  

15h30 – Perguntas e respostas 

15h50 – Encerramento 
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PROGRAMAÇÃO

O certificado de participação só será fornecido àqueles que 
obtiverem a frequência mínima de 75% no evento, confirmada 
por meio do registro de entrada e saída.

SUAS

CADASTRO 
UNICO

OBJETIVO
1. Compreender a importância do Cadastro Único, como mecanismo de 

garantia aos direitos sociais e acesso à política de Assistência Social.
2. Debater sobre os resultados pretendidos com as alterações do 

Cadastro Único no Programa Bolsa Família, no SUAS e nas demais 
políticas públicas.

3. Assimilar as dificuldades a serem enfrentadas pela população em 
geral, em decorrência do acesso restrito ao aplicativo online e o 
agravamento das condições de pobreza e desigualdade social no 
Brasil, a partir da reestruturação tecnológica do Cadastro Único.

PÚBLICO-ALVO
Procuradores (as) de Justiça, Promotores (as) de 
Justiça, servidores do MPES, Secretaria Estadual de 
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 
(SETADES), Secretarias Municipais de Assistência 
Social, Conselheiros Estaduais e Municipais de 
Assistência Social, Colegiado de Gestores Municipais 
da Assistência Social do Estado do Espírito Santo - 
(COGEMASES), Entidades da Assistência Social, 
Trabalhadores e Usuários do SUAS. 

EXCLUSÃO DIGITAL
AUMENTO DA POBREZA


