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3. Atendimento Medida
 A tela do Atendimento Medida vincula o adolescente à Unidade e à Medida

Socioeducativa;

 Tela de preenchimento rápido;

 Essa tela será aberta pela área administrativa, caso não tenha sido
transferida de outra Unidade;

 Caso 1: Tela transferida de outra Unidade para a Unidade – os dados serão
atualizados pelos especialistas e demais áreas;

 Caso 2: Tela será aberta pela Unidade – os dados deverão ser preenchidos
pelos especialistas e demais áreas;

 A tela é composta por: Identificação, Observações Gerais, Documentos da
Unidade, Encerramento da Medida.
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3.1 Identificação

 

 Os especialistas preencherão:

a) os nomes dos técnicos e, também, indicarão o orientador;

b) o orientador – ficou definido que se colocaria as siglas do módulo e o
nome do encarregado do módulo (para a internação);

c) a data da recepção do adolescente e família;

 A área administrativa preencherá:

a) a data de entrada;

b) a frequência de acompanhamento;

c) as infrações.
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3.2 Observações Gerais

 Lançar a rotina do adolescente, as atividades que ele realiza na
Unidade, com os horários e os dias da semana.

 

3.3 Processos

 Será preenchido pela área administrativa;

 Campo Processos – preencher apenas o campo Processo de Apuração, com o
número do PIA, e Processo de Execução, com o número do Processo de
Execução;

 



4 
 

 

 Mesma orientação da Tela Atendimento Inicial.

 

3.4 Documentos da Unidade

Todas as Unidades que executam medida (UAMAs, Semiliberdades e
Internações) anexam a documentação nesta tela.
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 A anexação dos documentos será feita pelas diversas áreas:

1. administrativa;

2. GESEG;

3. especialistas;

4. saúde.

 

 NUDOC

1. Termo de entrega (pais/outras unidades); (obrigatório, caso o
documento tenha sido elaborado)

2. Ofício de concessão de benefício; (obrigatório)

3. Ofícios de comunicação de evasão;

4. Ofícios de comunicação de apreensão em flagrante;
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 Documentos dos visitantes

1. RG;

2. CPF;

3. Comprovante de residência;

4. Nada consta criminal;

5. Relação de visitantes autorizados;

6. Frequência de visita;

7. Certidão de nascimento (para menores);

 

 Especialistas

1. Encaminhamentos para rede de proteção; (obrigatório, caso o
documento tenha sido elaborado)

2. Qualquer documento relativo à educação e à profissionalização;
(obrigatório, caso o documento tenha sido elaborado).

3. Relatório Informativo; (obrigatório)

4. Relatório Circunstanciado; (obrigatório, caso o documento tenha
sido elaborado)

5. Relatório Avaliativo; (obrigatório, caso o documento tenha sido
elaborado)
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6. PDF do Atendimento Inicial; (obrigatório)

7. PDF do Registro de Acompanhamento Técnico Interdisciplinar;
(obrigatório)

 

 GESEG

1. Relatório de Ocorrência e do Conselho Disciplinar; (obrigatório, caso
o documento tenha sido elaborado)

2. Termo de Declaração; (obrigatório, caso o documento tenha sido
elaborado)
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3.5 Encerramento da Medida

 Será preenchido pela área administrativa, quando o adolescente der
Saída da Unidade;

 Lembrete: a Tela Atendimento Inicial também deverá ser encerrada ao
mesmo tempo.

 

3.6 Demais detalhes da tela
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 Histórico de Atualizações – campo onde ficam registradas as
atualizações da tela;

 Menu Laranja – diversas funcionalidades;

 Listagem de Atendimento Medida – é possível observar a situação do
adolescente, que poderá ser:

1. ABE – o adolescente está em Aberto (efetivo atendimento na
Unidade);

2. ENC – o adolescente está com o seu caso encerrado ou cancelado na
Unidade; nas duas situações, o adolescente não se encontra mais
efetivo, ou seja, o adolescente está desvinculado;

 

3. REA – o caso foi reaberto por uma das áreas. Podem existir diversas
hipóteses para isso, tais como:

 suspensão de medida – o adolescente retorna para cumprir a
medida;

 situações em que o caso foi encerrado pelo NUDOC e a equipe
técnica necessitou reabri-lo para registrar informações. A equipe
técnica não poderá esquecer que terá de encerrar novamente a
tela.
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 Cabe à Gerência de Segurança:

» anexar documentos;

» complementar o campo Observações com informações sobre a rotina
do adolescente.

 

http://egov.df.gov.br
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