
ANEXO II

Roteiro para Inspeção das Unidades de Semiliberdade 
(artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente)
Data da visita: _____/___/____
Horário: 
___________________________________________________________
Dados da Entidade:
Nome:______________________________________________________
Endereço:__________________________________________________
Capacidade total: __________________________________________
Faixa etária atendida: ________________________________________ 
Sexo:       (___) Masculino   (___) Feminino
Separação  dos  adolescentes  por  tipo  de  infração/idade/modalidade  de 
internação/compleição física (art. 123 do ECA)
(___) Sim      (___) Não
Em caso negativo, por quais motivos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________

Número atual de adolescentes:
 _______________________________________________
Instituições  parceiras  envolvidas  na  implementação  do  programa
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________

Aprovação da proposta do projeto pelo CMDCA
___________________________________________________________
_______________
Relação com a rede de serviços públicos:       (__) Sim (__)Não 
Relação da entidade ou programa  com o Sistema  Único  de Assistência 
Social (SUAS): Existência de CRAS e CREAS?
(__) Sim       (__) Não         
Apoio social  ao programa –  Rede Socioassistencial  (ONGs, movimentos, 
igrejas, empresas):
___________________________________________________________
________________

Categoria Indicadores Descritores Sim Não Observações
Direitos 
Humanos

  Alimentação Alimentação 
(qualidade  e 
quantidade)

Vestuário Vestuário 
individualizado 
(limpeza,  quantidade 
e  tamanho 
adequados)

Higiene Pessoal Material  de  higiene 
pessoal 
individualizado
Roupa  de  cama  e 
banho  adequada  e 
higienizada

Documentação Civil Registro  civil, 



Identidade,  Carteira 
de  trabalho,  CIC, 
Certificado  de 
reservista,  Título  de 
Eleitor

Escolarização Acesso  à  Educação 
(Ensino  fundamental, 
médio e superior) 

Profissionalização  
/ Trabalho

Encaminhamento  a 
cursos  de 
profissionalização   e 
atividades  de 
educação  para  o 
trabalho

Esporte Encaminhamento a 
diferentes 
modalidades 
esportivas

Cultura Encaminhamento  a 
diferentes  atividades 
culturais

Atenção Integral  à 
Saúde

Encaminhamento para 
atendimentos na rede 
de  saúde,  incluindo 
atendimentos 
especializados 
Encaminhamento para 
atendimento  ao 
dependente químico
Encaminhamento  a 
Programas  de 
prevenção  de 
DST/AIDS  e  de 
abordagem  das 
questões  da 
sexualidade

Respeito  e 
Dignidade 

Respeito à  orientação 
sexual, à condição de 
gênero,  classe, 
étnico-racial,  credo  e 
religião 

Ambiente 
Físico  e  Infra-
Estrutura

Capacidade Física Unidade  com 
capacidade  de 
atendimento  em 
conformidade  com  o 
SINASE  (20 
adolescentes)1[14]

Salubridade Higiene e conservação 
do  ambiente  com 
iluminação  e 
ventilação  adequadas 
em todos  os 
ambientes

Refeitório Espaço adequado para 
as refeições
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Dormitórios Dormitórios  em 
condições  de 
iluminação, 
habitabilidade, higiene 
e espaços adequados, 
com  colchões 
individuais

Banheiros Banheiros  em 
tamanho  e  número 
suficientes, com boas 
condições  de  higiene 
e de privacidade

Espaço  para 
Atendimento 
Jurídico,  Social  e 
Psicológico

Salas  para 
atendimentos 
individuais  e 
atividades em grupos

Segurança Prédio  em  boas 
condições  de 
segurança  e  boa 
circulação
Espaços  que 
garantam  a 
preservação  da 
integridade  física  do 
adolescente
Segurança externa da 
unidade com apoio da 
Polícia  Militar  (com 
número  de 
profissionais  e  turnos 
adequados)

Categoria Indicadores Descritores Sim Não Observações
Atendimento 
SocioEducativo

Atendimento 
familiar

Existência  de 
prontuários, 
atendimentos 
individuais e coletivos, 
favorecimento  de 
visitas  e  preservação 
dos  vínculos 
familiares

Acompanhamento 
Técnico  (Social, 
Jurídico  e 
Psicológico)

Realização  de 
atividades  coletivas 
de  lazer  e integração 
para  adolescentes, 
famílias e comunidade 
educativa
Equipe interdisciplinar 
para  atendimento 
biopsicossocial 
pedagógico
Atendimento 
individual  quinzenal 
para  todos  os 
adolescentes
Atendimento  grupal 



semanal  para  os 
adolescentes
Garantia  de  acesso 
aos órgãos de defesa 
(Defensoria,  MP,  OAB 
etc.) 
Elaboração  de 
relatórios  técnicos 
interdisciplinares 
sistemáticos  (inicial, 
de  acompanhamento, 
conclusivo)
Existência  de 
estratégias  de 
preparação  para  a 
desinternação  dos 
adolescentes 
articuladas  com  a 
rede

Encaminhamento 
para a Rede de
 Atendimento

Inserção  do 
adolescente  em 
programas  sociais  da 
rede  de  proteção 
integral  e  tratamento 
especializado  para 
deficientes, 
dependentes químicos 
e  portadores  de 
distúrbios 
psiquiátricos

Plano Individual de 
Atendimento (PIA)

Existência  de  um 
Plano  Individual  de 
Atendimento  (PIA) 
elaborado  por  uma 
equipe multidisciplinar 
com  a  participação 
efetiva do adolescente 
no processo decisório, 
abordando  os 
aspectos  jurídico,  de 
saúde,  social, 
psicológico  e 
pedagógico, 
fundamentado  em 
análise 
polidimensional2[15].
Homologação  Judicial 
do PIA

Categoria Indicadores Descritores
Gestão e
Recursos 
Humanos

Planejamento  e 
Projeto 
Pedagógico

Existência  de  Projeto 
Político-Pedagógico 
Institucional,  com 
normas  de 
convivência 
claramente  definidas 
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e  critérios  para 
apuração  de  faltas 
disciplinares  que 
contemplem o  direito 
de defesa
Organização, 
acompanhamento  e 
avaliação do trabalho 
dos  monitores  e 
educadores 
Número  de  atendidos 
por  categoria 
profissional

Formação  e 
Capacitação de
Recursos Humanos

Formação  inicial, 
continuada e critérios 
de seleção de pessoal, 
com  ingresso  por 
meio  de  processo 
seletivo

Supervisão  e 
Apoio  de 
Assessorias 
Externas

Supervisão  técnica, 
administrativa  e  de 
pessoal

Coleta  e  Registro 
de  Dados  e 
Informações

Sistemática  de  coleta 
de  dados  e 
informações  sobre  o 
atendimento 
prestado,  com 
registro  de 
ocorrências

Avaliação Processos  de 
avaliação  e 
acompanhamento dos 
profissionais

Observações:_________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________


