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O relatório de Atividades, com balanço social e financeiro, é uma publicação da FEPE (Fundação Ecumê-
nica de Proteção ao Excepcional), Entidade Privada Sem Fins Lucrativos, que tem como objetivo infor-
mar reafirmando transparência. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer 
meio ou forma sem a prévia autorização da FEPE. A violação dos direitos autoriais é crime estabelecido 
pela Lei nº 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal. A auditoria indepentende também é uma 
das práticas de gestão da instituição. Todas as imagens nesta publicação são para fins informativos 
(incluídos os fins educacionais), é ilícito como direito coletivo à liberdade de informação, que, desta 
maneira, limita o direito à imagem que foram feitas em locais públicas e de pessoas exercendo suas 

atividades profissionais.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

E X P E D I E N T E

 Sempre que iniciamos uma nova etapa, pensamos em tudo o que nos 
fez chegar aonde chegamos. O trabalho duro, os sacrifícios e as dificuldades 
aos poucos dão lugar às conquistas e à sensação de um trabalho realizado 
com excelência.

 Em 2018 a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – FEPE 
começou a reconstruir a sua história idealizando um futuro ainda mais 
promissor. Realizamos a aquisição de um veículo utilitário que nos ajudará 
a dar continuidade as nossas atividades. Tivemos a ampliação do Teste do 
Pezinho, que passou de seis, para 11 o número de doenças pesquisadas. 

 A FEPE também recebeu premiações pelos trabalhos de excelência 
realizados durante o ano, como por exemplo, a entrega do Selo Sesi ODS, na 
categoria Educação de Qualidade, e da Associação Paranaense de Imprensa o  
Prêmio Imprensa por um Paraná Melhor.

 Com a realização do 7° Encontro Paranaense de Triagem Neonatal 
e Doenças Raras, organizado exclusivamente pela instituição, conseguimos 
promover uma troca riquíssima de experiência, entre profissionais e 
estudantes da área da saúde, compartilhando os conhecimentos que 
adquirimos em 60 anos de história.

 É com muito orgulho que apresento a vocês o nosso Relatório de 
Atividades de 2018. Nessas páginas estão, de forma detalhada, todos os 
trabalhos que desenvolvemos durante o ano. Tenham todos uma excelente 
leitura.

Alexandro Luiz Barbosa
Diretor Presidente
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A  Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – FEPE é uma entidade 
social privada sem fins lucrativos, criada em 1959, com atuação nas áreas 
da prevenção, saúde e educação especializada à Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. 

A instituição mantém três projetos:

SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM TRIAGEM NEONATAL
A FEPE é a única instituição credenciada junto à Secretaria de Saúde do Estado 
do Paraná para a realização do Programa Nacional de Triagem Neonatal no 
estado do Paraná. Também é credenciado pela Secretaria de Saúde de Santa 
Catarina para realizar o Teste do Pezinho nas crianças catarinenses.

ESCOLA ECUMÊNICA
A FEPE disponibiliza atendimento gratuito nas áreas de Educação Especial e 
Inclusão para aproximadamente 300 pessoas com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, na faixa etária dos 6 aos 42 anos.

SOCIOASSISTENCIAL
O Atendimento Socioassistencial é realizado por meio da oferta de três 
Serviços: Proteção Social Especial de Média Complexidade, Defesa e Garantia 
de Direitos e Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência.

QUEM SOMOS?
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MISSÃO, VISÃO
 E VALORES

MISSÃO
Promover a saúde preventiva da gestante e do recém-nascido 
e a educação intelectual, motora e sensorial de pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla.

VISÃO 
Ser referência no Brasil em diagnóstico, prevenção e educação.

VALORES
• Preocupação constante com o bem-estar e qualidade de vida 
dos atendidos;
• Responsabilidade e empoderamento social;
• Universalidade no atendimento da saúde;
• Investimento no potencial humano;
• Compromisso com a qualidade, agilidade e eficácia.
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Conselho Curador
Presidente:
Élcio Domingos Ferreira dos Santos

Conselheiros:
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EXECUTIVO 2018
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REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

Em 2018, a FEPE manteve representatividade junto a diversos órgãos 
da sociedade civil, atuantes na garantia dos direitos e na defesa dos 

interesses das pessoas com deficiência e dos beneficiários do Programa 
de Triagem Neonatal. 

AFEH/PR
Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná

APPEE/FEPE
Associação de Pais e Profissionais da Escola de Educação Especial 

Ecumênica e da FEPE

CMDPcD
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Curitiba

UNISERT
União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal

FEAPAES
Federação das APAEs do Estado do Paraná

FEBIEX
Federação Estadual das Instituições de Reabilitação no Estado do 

Paraná



12

GESTÃO DE PESSOAS
O setor de RH (Recursos Humanos) tem como finalidade oferecer suporte a 
todos os funcionários da instituição. É responsável por selecionar, contratar, 
desenvolver, treinar, motivar, reconhecer e atrair colaboradores. As principais 
atividades exercidas são: gerenciamento da folha de pagamento, férias, 
benefícios, atestados, marcação de ponto e cumprimento das leis trabalhistas.

Em 2018, foi realizada a modernização do sistema de marcação de ponto 
dos colaboradores, garantindo maior agilidade e eficácia, além de permitir 
que funcionários que realizam trabalhos externamente, possam fazer o 
registro do ponto por meio do celular ou computador. Essa tecnologia evita a 
necessidade do deslocamento do funcionário até a fundação.

A instituição também aderiu às novas normas exigidas pelo Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial), como a adequação na data de pagamento dos salários e a revisão e 
atualização cadastral dos funcionários.

FEPEANOS
A FEPE conta com uma equipe de colaboradores altamente qualificados e 
dedicados com o crescimento da instituição. Os chamados “FEPEANOS” 
dedicam-se ao máximo para dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
por todas as áreas da fundação. Em 2018, a instituição contou com 203 
colaboradores habilitados em diversas áreas que compartilham a mesma 
força de vontade e excelência na execução das suas atividades.

QUADRO DE COLABORADORES 2018
Funcionários contratados pela FEPE • 164

Funcionários cedidos pela Prefeitura de Curitiba • 8
Funcionários cedidos pelo Estado do Paraná • 31

Total de funcionários • 203

COLABORADORES ESPECIAIS
Na FEPE a inclusão também está presente na gestão de pessoas, pois 
contamos com a presença de cinco Pessoas com Deficiência em nosso quadro 
de colaboradores. Além de possibilitar a inserção no mercado de trabalho, a 
instituição disponibiliza um profissional da área de psicologia para auxiliar o 
“colaborador especial”, bem como os seus familiares, no acompanhamento e 
orientação do trabalho. Para isso, são realizados atendimentos, individuais e 
em grupo, com o objetivo de avaliar o seu potencial cognitivo, comportamento 
emocional e relacionamento interpessoal, proporcionando para esses 
colaboradores o aperfeiçoamento das atividades exercidas. 
 
TREINAMENTOS
Por meio de técnicas de treinamento, os funcionários têm acesso à 
aprendizagem necessária para promover mudanças que irão refletir de forma 
positiva para o ambiente de trabalho. No ano de 2018, foram ofertados 
treinamentos aos colaboradores, com a finalidade de proporcionar atitudes, 
competências e conhecimentos que garantem o bom desenvolvimento 
institucional.

Obrigatório (Brigada de Incêndio e CIPA) • 17 funcionários
Gestão Escolar • 100 funcionários

Gestão Ambiental • 40 funcionários
Total • 157 funcionários
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GESTÃO AMBIENTAL
A Gestão Ambiental na FEPE tem como objetivo trabalhar, de forma preventiva, nos aspectos 
ambientais e sanitários, providenciando renovações de licenças legais de funcionamento, 
como certificado do corpo de bombeiros, licença sanitária, autorização ambiental e alvará, 
perante os órgãos fiscalizadores estaduais e federais. 

Também são disponibilizados aos funcionários treinamentos e gestão integrada de resíduos 
sólidos. No ano de 2018, foram ministrados aos colaboradores capacitação sobre operação, 
transporte e manuseio de produtos químicos existentes na instituição. Outro tema abordado 
foi o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), conforme 
preconizado na resolução da diretoria colegiada – RDC nº 306/2004, que dispõe sobre 
o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e resolução 
conjunta SEMA/SESA 002/2005. 
 
Os treinamentos realizados abordaram em específico os seguintes temas:

• Elaboração e execução do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – PGRSS, 
coleta seletiva e meio ambiente, conceitos e conscientização ambiental;
• Critérios para classificação, manuseio e armazenamento de resíduos e estratégias para a 
segregação e coleta de resíduos (tecnologias de eliminação, minimização, reuso, recuperação, 
reciclagem, tratamento e disposição de resíduos);
• Orientações sobre rotinas, responsabilidades na destinação de resíduos, obtenção de 
certificados de tratamento e destino final de resíduos;
• Monitoramento, procedimento de higienização e limpeza e conceitos sobre saúde e segurança 
ocupacional em conjunto com a CIPA.
 
OUTRAS ATIVIDADES
Também são ofertados aos colaboradores elaboração e acompanhamento dos programas 
ambientais; monitoramento do efluente final e instalações hidráulicas sanitárias da instituição; 
controle, tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos e líquidos; levantamento de riscos 
físicos, químicos e biológicos para a saúde dos colaboradores e para o meio ambiente junto 
com o DCOM e CIPA.
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DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

COMUNICAÇÃO
O Setor de Comunicação é 
responsável por elaborar 

estratégias que gerem 
visibilidade para os trabalhos 

desenvolvidos pela FEPE. 
Institucionalmente, tem 

como objetivo construir um 
posicionamento de autoridade, 
informar, motivar e convencer 
o público interno e externo da 

credibilidade da instituição, 
seja em campanhas, eventos 

técnicos ou nas atividades 
trabalhadas em sala de aula, 

divulgando essas ações 
em diversos veículos de 

comunicação e redes sociais.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O Setor de Captação 

de Recursos promove o 
relacionamento da entidade 

com os mais diversos públicos, 
visando fomentar parcerias 
com a iniciativa privada e a 

sociedade civil a fim de apoiar 
a entidade na manutenção e 

na execução dos seus serviços. 
Tem por objetivo buscar 

novas soluções que permitam 
aperfeiçoar e ampliar as 
formas de arrecadação 
de recursos em prol da 

sustentabilidade financeira da 
FEPE.

PROJETOS
Elaborar projetos para a 

celebração e manutenção de 
parcerias com a administração 

pública e iniciativa privada, 
visando o financiamento de 

programas e serviços nas áreas 
da assistência social, educação 
e saúde, e a sustentabilidade 

econômica da instituição.
Inscrever e validar certificações 
em conselhos de direitos para 
participação em chamamentos 
públicos e processos seletivos 

de projetos sociais, bem 
como em premiações, 
para dar visibilidade ao 
trabalho desenvolvido 
e reconhecimento pela 

promoção, defesa e garantia de 
direitos ao público alvo.

O departamento de Desenvolvimento Institucional é dividido em três setores que, 
juntos, buscam elaborar estratégias para atingir metas e objetivos da instituição. Os 
setores de COMUNICAÇÃO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS e PROJETOS, trabalham 
com o objetivo de manter e ampliar a estrutura dos atendimentos ofertados 
pela FEPE. Para que isso ocorra são realizadas campanhas, ações e parcerias que 

garantem a continuidade dos serviços.
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CAMPANHAS 2018

PÁSCOA

Promovida no mês de março, a Páscoa Solidária da FEPE 
arrecadou caixas de bombom para os alunos da Escola 
Ecumênica. A entrega dos chocolates foi realizada no dia 30 

de março pela equipe pedagógica.

FESTA JUNINA

A festa junina da FEPE foi realizada no dia 30 de junho nas 
instalações da instituição e contou com a presença dos 
alunos, familiares e comunidade. Durante a comemoração, os 
alunos realizaram apresentações, juntamente com a equipe 

de professores e funcionários da escola.

CAMPANHA DE IMPOSTO DE RENDA

No mês de Março, a FEPE lançou a campanha de Imposto de 
Renda, com o tema “Transforme seu Leão em um Super-herói 
da FEPE”. Toda a doação do IR foi revertida para o projeto 
“Construindo o Futuro da Criança com Deficiência – Módulo 2” 
que tem como objetivo promover a habilitação e reabilitação 

dos alunos atendidos pelas escolas.

DIA NACIONAL DO TESTE DO PEZINHO

No dia 06 de junho foi comemorado, no salão nobre da FEPE, o 
Dia Nacional do Teste do Pezinho. Aderindo a campanha Junho 
Lilás, o laboratório lançou um folder, nas cores da campanha, 
explicando sobre a importância da realização do exame. Na 
ocasião, os alunos da Escola Ecumênica homenagearam o 
Laboratório com a apresentação da música “Teste do Pezinho, 

uma prova de amor”, escrita pelo professor Paulo Pienta.
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FEPE NOEL

Realizada no mês de dezembro, a campanha “FEPE Noel”, teve 
como objetivo alegrar ainda mais o natal dos alunos da escola. 
Os colaboradores da FEPE participaram da venda de rifas de 
natal e o sorteio foi realizado no dia 17 de dezembro.  Foram 
sorteados os seguintes prêmios: uma TV 50’ para o primeiro 
ganhador, uma geladeira duplex para o segundo ganhador e 
um celular Samsung J7 para o terceiro ganhador. Toda a renda 
das rifas foi revertida para a compra dos presentes de natal 

para os estudantes.

REDE SOLIDÁRIA

A FEPE recebeu no dia 14 de julho, no evento Sopa Amiga, 
realizado pela AFECE, um cheque da Rede Solidária, no valor 
de 10 mil reais. O recurso foi aplicado em melhorias para a 
instituição, com troca de toldos, compra de acessórios para o 
buffet do refeitório e a aquisição de novos móveis para a sala 

da diretoria da escola.

BAZAR DA FEPE

No dia 18 de agosto a FEPE realizou um bazar com mercadorias 
apreendidas pela Receita Federal. Foram ofertados para a 
população produtos com até 60% de desconto que variavam 
entre  vestuário, mantas, acessórios, aparelhos eletrônicos, 
entre outros. Toda a verba arrecadada foi convertida em 

melhorias para a instituição.

7° ENCONTRO PARANAENSE DE TRIAGEM NEONATAL E 
DOENÇAS RARAS

Nos dias 8 e 9 de novembro a FEPE realizou o 7° Encontro 
Paranaense de Triagem Neonatal e Doenças Raras. Realizado 
na Associação Medica do Paraná, o evento contou com 329 
participantes. As palestras foram ministradas por diversas 
autoridades de renome que proporcionaram aos participantes 
um debate sobre as perspectivas e a importância da Triagem 
Neonatal para o diagnóstico e tratamento de doenças raras 

em nosso Estado.
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FEPE NAS REDES SOCIAIS

5941 curtidas na página do Facebook

Média de 1.000 pessoas alcançadas 
por dia pelas publicações

Postagens com alcance de mais de 7.500 
visualizações orgânicas (sem anúncios pagos)

CRIAÇÃO DO
INSTAGRAM

@FEPE_ECUMENICA
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PARCEIROS ÓRGÃOS PÚBLICOS
• CEASA –  Centrais de Abastecimento do Paraná S.A
• CEMEPAR – Centro de Medicamentos do Paraná
• COMTIBA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Curitiba
• COPEL - Companhia Paranaense de Energia 
• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
• FAS - Fundação de Ação Social
• HEMEPAR – Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Paraná
• Hospital Infantil Joana de Gusmão (SC)
• Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré
• Prefeitura Municipal de Colombo
• Prefeitura Municipal de Curitiba

• Prefeitura Municipal de Pinhais
• Receita Federal
• Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina
• SEDS - Secretaria de Estado do Trabalho e 
Desenvolvimento Social
• SEED - Secretaria de Estado da Educação do Paraná
• SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná
• SESC-PARANÁ - Mesa Brasil
• SMAB - Secretaria Municipal do Abastecimento
• SME - Secretaria Municipal de Educação de Curitiba
• SMS -  Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba
• UFPR – Universidade Federal do Paraná - Hospital de 
Clinicas
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• Alecrim Produtos Naturais
• Aroma’s Gastronomia
• Baraquias
• Bebi Frios Distribuidora 
• Box Verde Especiarias
• Burger King
• Cacau Show
• Café Santo Agostini
• Carnegel 
• Casa China
• Casa de Carnes Bull Prime
• CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná
• Construtora San Remo
• Delícias Casa Bauducco
• Di Frango 
• Empório Bacalhau 
• Escapamentos Tedesco
• FAPAR - Faculdade Paranaense
• Faculdade Estácio de Curitiba
• Família Farinha
• Farmácia Colofarma
• Farmácia Popular

PARCEIROS E APOIADORES
• Farmais
• FEAPAES PR - Federação das 
APAEs do Estado do Paraná 
• FEBIEX - Federação Estadual das 
Instituições de Reabilitação do 
Estado do Paraná
• Freddo
• Fundação Honorina Valente 
• Guillermo 
• Hospital Pequeno Príncipe
• Inaccess Group 
• Innovative Medicines Group 
• L´occitane 
• La Violetera
• Labsystems Diagnostics Oy
• Lavitta Engenharia Civil
• Mercado Heloisa 
• Mercado Rodrigues
• Mercadorama Bacacheri
• Mezzanino das Artes 
• Mili
• Moranga Sabores do Mundo
• Officina Restô Bar                

• Orna Café
• Panificadora América
• PerkinElmer | For the Better     
• Pizza Set 
• Posto Canal Belem
• Posto Petro Pimpão
• Posto Pinheiro
• Posto Rosane
• Posto Varela
• PUC PR
• Rede Solidária
• Restaurante Cerutti  
• Restaurante Vó Lídia
• Schaffer Material de Construção
• Set et Sucre Bistrô
• SINDAFEP - Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do Paraná
• Sinhá Benta
• Spedini Trattoria
• Subway
• Supermercado Boni
• Sushiaki 
• Tintas Darka
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As duas escolas da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional oferecem, 
de forma gratuita, o serviço de Educação Especializada de qualidade, desde 1973, 
quando foi fundada a primeira escola. São elas:

• ESCOLA ECUMÊNICA - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade 
de Educação Especial 
• ESCOLA ECUMÊNICA JURIL CARNASCIALI - Ensino Fundamental e EJA - Educação 
de Jovens e Adultos, na Modalidade de Educação Especial.

É ofertada a Educação Básica nos Programas de: Ensino Fundamental, Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Profissional a alunos com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, capazes de desenvolver trabalhos pedagógicos em grupo.
 
Em 2018, foram atendidos 321 alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla, com 
idades que variam dos 6 aos 42 anos, residentes da cidade de Curitiba e Regiões 
Metropolitanas. 

A Escola pretende com sua prática integrar todos os aspectos próprios de cada faixa 
etária, sendo eles físicos, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais. No processo 
de construção do conhecimento, busca-se o exercício das diferentes formas de 
comunicação e criação de ideias, no qual a integração com o meio possibilita dar 
significado à realidade. A forma lúdica e criativa de se apresentar as situações 
educacionais mantém o vínculo entre a imaginação e a realidade, dando suporte 
para melhor compreensão da vida e a elaboração das emoções e sentimentos.

Seu principal objetivo é contribuir na formação do educando no que diz respeito 
a sua autonomia, responsabilidade, pensamento crítico e participação ativa no 
exercício da cidadania, em um ambiente acolhedor no qual a Pessoa com Deficiência 
seja capaz de adaptar-se e desenvolver-se.
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EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA
A Educação Especializada oferece ao estudante, de acordo com as necessidades 
e diferenças individuais de cada um, todos os níveis de ensino, perpassando 
transversalmente, desde a educação infantil até a superior. Para que isso ocorra, 
são elaboradas uma série de estratégias de apoio que são ofertadas aos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais, tendo como foco principal o seu sucesso 
na vida acadêmica. 

O objetivo principal é proporcionar o desenvolvimento das capacidades dos 
alunos, nos aspectos intelectuais, físicos, sociais e do trabalho, promovendo seu 
crescimento pessoal e auto-realização e, através do aperfeiçoamento de suas 
qualidades, favorecer a expansão de sua plena dignidade. 

A Escola Ecumênica trabalha com a diversidade ao longo do seu processo educativo. 
O currículo escolar é adaptado e diversificado, organizado com objetivo de apoiar, 
complementar e suplementar os serviços educacionais “comuns”. As estratégias 
pedagógicas desenvolvidas têm como objetivo atingir as competências educativas 
com os seguintes princípios: a formação integral do educando, compromisso social, 
relação entre a teoria e a prática, a interdisciplinaridade e o ensino individualizado.  

FUNCIONAMENTO
O funcionamento da escola é mantido por meio do apoio técnico, pedagógico 
e financeiro de órgãos governamentais, sendo acompanhado e avaliado pela 
Secretária de Estado da Educação/ Departamento de Educação Especial e Inclusão 
Educacional (SEED/DEE), atendendo a todos os cumprimentos das determinações 
das legislações vigentes. 

Para sua criação, renovação, funcionamento e cessação de atividades, a Escola 
atende às normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná e 
da Secretaria de Estado da Educação.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
A escola em seu Projeto Político-Pedagógico compreende que ela em si é um espaço 
onde os estudantes desenvolvem a capacidade de pensar, ler, interpretar e reinventar 
o seu mundo, por meio das atividades reflexivas e práticas contextualizadas. Cada 
indivíduo chega à escola com sua própria realidade, com suas crenças, sua visão 
de mundo, cultura de referência, dotado de condições, interesses e capacidades 
diferentes uns dos outros. 

A ação da escola será de mediação entre o educando e os saberes, de forma que ele 
assimile conhecimentos como recursos de transformação de sua realidade, assim 
como tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, agregando elementos 
e valores que os levem à emancipação e à afirmação de sua identidade cultural. 

Tem papel fundamental, não apenas na formação do educando, oportunizando 
o desenvolvimento das suas potencialidades, mas também na inclusão deste na 
sociedade, por meio de ações conjuntas com a família e comunidade, propiciando a 
este indivíduo uma participação ativa no exercício de seus deveres e direitos como 
cidadão.
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TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS
O atendimento é realizado em grupos compostos de 8 a 12 alunos, considerando a 
etapa de desenvolvimento, idade cronológica e as características individuais.

Em 2018, foram atendidas 321 crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
Deficiência Intelectual e Múltipla.

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

Capacidade de atendimento

Número total de alunos atendidos

Número de matrícula inicial

Número de matrícula final

297

321

281

281

DESLIGAMENTOS

MOTIVO DO DESLIGAMENTO

Decisão familiar

Abandono

Falecimento

QUANTIDADE

8

5

1

Transferência para outra escola 26

Total 40
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PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
Neste ano os alunos foram atendidos em dois Programas: Ensino Fundamental 
(Anos Iniciais) e Educação para Jovens e Adultos (EJA)/Etapa Inicial e Educação 
Profissional.

ENSINO FUNDAMENTAL | DE 06 A 15 ANOS E 11 MESES
No Ensino Fundamental os estudantes estão na fase de explorar, levantar hipóteses 
e construir o conhecimento. É o período onde o horizonte escolar se expande e as 
possibilidades educacionais são somadas e multiplicadas ao mesmo tempo em que 
exercitam a autonomia e a solidariedade. Nesta fase, o desenvolvimento da leitura, 
escrita e do raciocínio lógico, em sintonia com a percepção de mundo em que 
estão inseridos, permite que os educandos elaborem as ferramentas necessárias 
para a edificação dos saberes indispensáveis para o futuro.

A proposta pedagógica se desenvolve por meio das disciplinas de Português, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso, Cultura Africana e 
Indígena, Artes e Educação Física. Oferecendo desenvolvimento nas áreas cognitivas 
através dos Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação, Brinquedoteca, 
Biblioteca/Literatura, Culinária Pedagógica e Horta Escolar.

Neste programa, a construção do saber se dá em duas dimensões: na primeira 
são aplicados conteúdos referentes ao início da escolarização; na segunda, são 
abordados conceitos fundamentais como: atitude participativa, espírito de equipe, 
iniciativa, autonomia, responsabilidade e maturidade emocional. Tudo por meio 
de atividades lúdicas, práticas e diárias.
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Número de atendimentos do Programa de Ensino Fundamental
Unidade Botânico

Capacidade de atendimento

Número total de alunos atendidos no programa

Número de matrícula inicial

Desligamentos

120

146

111

26

Número de matrícula final 120

QUADRO DE ATENDIMENTOS

ÁREAS

Professores regentes

Brinquedoteca

Educação Física

PESSOAS ATENDIDAS

146

Tecnologia da Informação e da Comunicação

Biblioteca/Literatura

Artes (cênicas, plásticas e música)

1.206 (equipe, alunos e familiares)Pedagogia

TOTAL

146

146

146

146

146

Nº DE ATENDIMENTOS

200 dias letivos

2.120

1.806

2.204

2.050

1.806

6.520

16.506
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
ETAPA INICIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A PARTIR DE 16 ANOS
A proposta curricular do EJA da Escola Ecumênica Juril 
Carnasciali segue orientações do Parecer 07/2014 do Conselho 
Estadual de Educação. Está adaptada às necessidades 
especiais dos alunos matriculados e organizada em três áreas 
do conhecimento – Língua Portuguesa, Matemática e Estudos 
da Sociedade e da Natureza, acrescidas de conteúdos da 
Educação Profissional.  Oferta-se a proposta em três Unidades 
Ocupacionais distintas, são elas: 

QUALIDADE DE VIDA – Visa proporcionar condições de 
vivências e experiências de situações que ofereçam bem-estar 
físico, mental e ocupacional, possibilitando a realização pessoal, 
o exercício da cidadania e o desenvolvimento da autonomia e 
de independência dentro de suas possibilidades. Essa unidade 
se destina a educandos com múltiplas deficiências, que 
necessitam de ajuda e apoio intenso e permanente, os quais 
não apresentam condições cognitivas, físicas e ou psicológicas 
de freqüentar as demais unidades ocupacionais. 

PRODUÇÃO – Dará continuidade ao processo educacional com 
diferentes atividades formativas e de organização de instruções 
das diferentes formas de aprimoramento ocupacional. 
Destinam-se a educandos, jovens e adultos, que apresentam 
condições de realizar, com segurança, operações descritas em 
ocupações e que necessitam do acompanhamento sistemático 
para o aprimoramento do desempenho. 

FORMAÇÃO INICIAL – Possibilita ao educando a aquisição 
de conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais, a 
partir de atividades consideradas profissionalizantes, com 
objetivo de incluí-los socialmente, por meio do trabalho 
desenvolvido, tanto na escola como nas empresas. Destina-se 
a adolescentes, jovens e adultos com necessidades especiais, 
com conhecimentos sobre organização e hierarquia. 
 
As práticas são problematizadas para que os alunos se 
sintam desafiados a responder de forma positiva em prol da 
conscientização e efetivação da cidadania. O papel do professor 
é destacar a curiosidade, indagar a realidade e transformar os 
obstáculos em dados de reflexão para entender os processos 
educativos.

Este programa está organizado em:
• Duas horas diárias de atividades pedagógicas (nas disciplinas 
de Português, Matemática, Estudo da Sociedade e Natureza: 
Ciências, História-Cultura Africana, História do Paraná, 
Geografia, Ensino Religioso, Arte e Educação Física).
• Duas horas diárias de Curso Livre, planejadas de acordo 
com as necessidades e possibilidades dos alunos. Os cursos 
desenvolvidos no decorrer do ano letivo de 2018 foram: 
Cartonagem, Horta Escolar, Artesanato, Culinária, Reciclagem 
de materiais, Estimulação Sensorial, Confecção de Bijuterias e 
Bordado e Costura.
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Número de atendimentos do Programa de Educação de 
Jovens e Adultos/Etapa Inicial

Capacidade de atendimento

Número total de alunos atendidos no programa

Número de matrícula inicial

Desligamentos

170

175

170

14

Número de matrícula final 161

QUADRO DE ATENDIMENTOS

Professores regentes

PESSOAS ATENDIDAS

175

Artes (cênicas, plásticas e música)

Biblioteca/Literatura

Tecnologia da Informação e da Comunicação

1.810

175

175

175

175

175

Nº DE ATENDIMENTOS

200 dias letivos

2.510

2.800

2.710

1.300

2.880

7.520

19.720

Educação Física

Espaço verde

Pedagogia

TOTAL



30

PROJETOS EDUCATIVOS

BIBLIOTECA/LITERATURA
Este espaço incentiva a leitura e a escrita, através do 
contato direto com livros e revistas, onde os alunos podem 
manuseá-los adequadamente com o acompanhamento 
de um professor. Sendo ouvinte e podendo expressar-
se, o aluno desenvolve a autoestima, a criatividade e a 
autonomia, além de estimular a oralidade e a escrita de 

maneira lúdica.

ARTESANATO
Oferece o desenvolvimento pedagógico e psicossocial por 
meio de práticas manuais como confecção de bijuterias, 
sabonetes, bordados simples, mosaicos, pinturas, 
confecção de jogos, entre tantas outras possibilidades. As 
escolhas das práticas variam de acordo com as habilidades 
das turmas e são desenvolvidas pelo professor conforme 

a possibilidade individual de cada aluno.  

BRINQUEDOTECA
Ofertada aos alunos do Ensino Fundamental, promove 
o amadurecimento emocional e psíquico por meio do 
compartilhamento e de situações de “Faz de Conta”, 
escolhas de brinquedos, jogos e socialização de vivências, 

dirigidas ou espontâneas.

COZINHA PEDAGÓGICA
Estimula a conscientização sobre a alimentação saudável, 
o trabalho em equipe, higienização adequada dos 
alimentos e utensílios, assim como os bons modos à mesa 

e a necessidade de experimentar diversos sabores. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O projeto oportuniza ao educando vias de acesso ao 
mundo da comunicação, não só sob o aspecto do uso 
do computador, mas também usando a linguagem do 

universo gráfico, visual e auditivo.

RECICLAGEM
Destaca a importância da preservação ambiental e cria 
uma relação consciente com o meio ambiente. Os alunos 
aprendem a reutilizar materiais recicláveis em artigos 

funcionais. 

ESPAÇO VERDE
Atividades realizadas na horta e canteiros que conduzem 
o aluno a experiências voltadas ao meio ambiente, seus 
elementos e a ecologia, além de conferir noções de 

cidadania e sustentabilidade.

CARTONAGEM
Ensina técnicas de produção de caixas artesanais com 
o objetivo de desenvolver a coordenação motora fina, 
noções de espaço, lateralidade e senso estético. Os itens 

são comercializados na comunidade. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Com o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades e a inclusão social dos alunos 
com deficiência, as escolas utilizam a Educação Física e o Esporte como potencializadores das 

capacidades físicas e cognitivas dos estudantes.

São trabalhados aspectos como autoestima, capacidade de iniciativa, motivação, superação, 
disciplina, respeito à própria individualidade e a do próximo, espírito de cooperação e tolerância 
à frustração. A participação dos alunos em competições esportivas oferece ainda a oportunidade 

de mostrar à sociedade que pessoas com deficiência também são produtivas e capazes.

No ano de 2018 foram trabalhados com os alunos esportes como: Futsal Adaptado (voltado 
aos alunos com maior comprometimento intelectual e motor), Voleibol, Atletismo, Handebol e 

atividades de recreação.

SERVIÇO DE APOIO À INCLUSÃO 
O Serviço de Apoio à Inclusão tem como objetivo demonstrar que as Pessoas com Deficiência 
não necessitam apenas de recursos criados especificamente para eles, ou seja, eles podem e 
devem utilizar-se de tudo o que a comunidade dispõe, porém de forma adaptada, para as suas 
necessidades. É prestado apoio aos alunos em escolas regulares, mercado de trabalho, cursos e 
em qualquer outro recurso da comunidade que o aluno possa beneficiar-se.  A equipe da escola 
trabalhou a fim de melhorar a qualidade dos atendimentos que já são ofertados na comunidade 

da qual o educando faz parte.

No ano de 2018, a Escola realizou ações com o objetivo de facilitar o processo de inclusão, não 
apenas dos alunos, mas para as instituições que os recebem. Foram ofertados à comunidade e às 
empresas palestras, cursos e informativos impressos referente à inclusão social da Pessoa com 

Deficiência. 

Para os alunos que apresentam a impossibilidade de se deslocarem a outros recursos da comunidade, 
em função de suas condições, foram ofertados atividades culturais e de integração internamente.

ARTE E CULTURA
A Escola utiliza a Arte e a Cultura como princípios educativos, entendendo que, no uso da mais 
natural manifestação do ser humano (oral, escrita, musical, corporal, plástica) o indivíduo tem 
a capacidade de alcançar um desenvolvimento mais harmonioso e completo de si mesmo.  Por 
meio das vivências corporais, cognitivas e sociais contempladas nas atividades artístico-culturais, 
os alunos melhoram suas capacidades físicas, sociais e emocionais. Baseada nisso, a Escola 
oferece aulas de Música, Arte Cênica e Arte Plástica que juntas oportunizam formas construtivas 
de autoexpressão dos sentimentos, emoções e pensamentos, além de ensinarem aos alunos os 

valores e a cultura de seu país e de outras regiões.

A Escola também favorece a participação dos alunos em eventos públicos sociais e culturais, com 
o intuito de ampliar o acesso à arte e à cultura e promover sua inclusão social.
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AMBULATÓRIO DE ESTIMULAÇÃO NEUROSSENSORIAL - HABILITAÇÃO E ESTIMULAÇÃO

São ofertados aos alunos das escolas da FEPE, diagnosticados com Deficiência Intelectual de alta complexidade, 
atendimento clínico voltado à habilitação e reabilitação. Os alunos recebem atendimentos nas áreas de: 
Neurologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia.

O encaminhamento para o atendimento no Ambulatório é realizado pelo médico Neurologista, Pedagogas e 
Serviço Social. No primeiro momento é realizada uma triagem inicial no aluno, levantando as suas dificuldades, 
patologias e necessidades de atendimento. Após, o paciente é submetido a uma avaliação multidisciplinar 
com a equipe clínica e inserido em uma grade horária onde receberá o atendimento especializado, de forma 
individual, em no mínimo duas áreas, de acordo com as suas necessidades, até duas vezes por semana.

As informações sobre os procedimentos realizados e a evolução do paciente, bem como o recebimento de alta, 
são registradas pela equipe em prontuários individuais. Além disso, são realizadas reuniões semanais com a 
equipe multidisciplinar, a fim de aperfeiçoar os atendimentos e levantar as dificuldades atuais dos pacientes. 
Ao final de cada ano, é elaborado um relatório das evoluções dos pacientes, bem como o plano terapêutico de 
atendimento para o próximo ano.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

CAPACITAÇÃO

Cursos

Eventos

182

18

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

PROFISSIONAIS
CAPACITADAS

Palestras 22

QUADRO DE ATENDIMENTOS

Fonoaudióloga - 54 horas semanais

PESSOAS ATENDIDAS

180

Psicologia - 90 horas semanais

Fisioterapia - 58 horas semanais

Neurologia - 8 horas semanais

185

300

210

186

200

Nº DE ATENDIMENTOS

3.362

3.515

1.839

6.246

3.735

358

19.055

Serviço Social - 60 horas semanais

Terapia Ocupacional - 58 horas semanais

TOTAL

ÁREA
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INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO
GRUPO DE APRENDIZ ESPECIAL - GAE

O Programa Grupo de Aprendiz Especial - GAE foi implantado no segundo semestre de 2015 e surgiu a partir 
da demanda da própria Pessoa com Deficiência atendida pela FEPE que demonstrou interesse em ingressar no 
Mundo do Trabalho.

O GAE tem como finalidade capacitar a Pessoa com Deficiência para que ela desenvolva as habilidades 
necessárias à sua inserção no Mundo do Trabalho, bem como a autonomia e independência necessárias não 
apenas à empregabilidade, mas também para uma participação mais efetiva em sociedade. Além disso, o 
programa também tem como finalidade buscar parceiros que ofertem vagas para Pessoas com Deficiência.

No Programa, é ofertado aos alunos Escolaridade Funcional, Educação Profissional, Educação Física, Informática 
e Biblioteca, além de Atendimento de Psicologia e Terapia Ocupacional em grupo, Pedagogia e Serviço Social.
O diferencial está na metodologia do “emprego apoiado”, que oferece ao empregador visitas periódicas da 
equipe multidisciplinar: Assistente Social, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, com o objetivo de identificar 
possíveis dificuldades encontradas pela empresa para lidar com o “colaborador especial”, bem como pela 
Pessoa com Deficiência na realização das tarefas, buscando assim mediar à adaptação deste funcionário à 
realidade organizacional, e do empregador às necessidades especiais da Pessoa com Deficiência. 
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SERVIÇO SOCIAL
Na Fundação Ecumênica os Assistentes Sociais desenvolvem atividades que contribuem na elaboração, execução 
e avaliação de políticas públicas. Ao atender os beneficiários, realizam análise crítica da realidade (econômica, 
cultural e social), de forma a definir as demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano em diversos 
espaços, sejam eles privados, governamentais e não governamentais, nas áreas da educação e da saúde, 
fornecendo melhoria da qualidade de vida da Pessoa com Deficiência. O Assistente Social contribui ainda com 
a elaboração e execução de programas voltados à orientação de famílias e de alunos que freqüentam a Escola 
Ecumênica. 

Cabe ao Serviço Social estabelecer um elo entre a família, a FEPE e a comunidade, garantindo o atendimento 
globalizado à Pessoa com Deficiência. Esse atendimento se baseia na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal, 
na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e demais legislações afins, promovendo a acessibilidade e 
a prioridade da Pessoa com Deficiência aos serviços sociais básicos, em especial nas áreas da Assistência Social, 
Saúde e Educação. 

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS:
• Atendimento individual das famílias, para realização 
da anamnese social e avaliação socioeconômica; 
• Atendimento individual aos alunos;
• Atendimento em conjunto aos alunos (com um ou 
mais profissionais da equipe técnica, quando se faz 
necessário);
• Visita domiciliar para o conhecimento da realidade 
familiar, assim como para intervenção junto à 
demanda manifestada pelo aluno, e/ou observada 
pelo profissional;
• Participação em Conselho de Classe e Reunião 
Multidisciplinar para a escuta dos profissionais 
envolvidos no atendimento dos alunos, e posterior 
intervenção junto à problemática trazida pela equipe; 
• Elaboração do Plano de Ação para o Serviço de 
Proteção Social Especial – Média Complexidade, Defesa 
e Garantia de Direitos e Habilitação e Reabilitação de 
PcD, conforme previsto na Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais; 
• Esclarecimentos às famílias acerca das atribuições 
do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e 
do Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social - CREAS observando a territorialização, bem 
como da importância do Cadastro Único, assim como 
quanto às possibilidades oriundas do mesmo;
• Encaminhamentos das famílias aos CRAS e CREAS 
sempre que há a violação de direitos;
• Esclarecimento acerca do “ACESSO” - Transporte 
Especial, bem como quanto à condicionalidade para 

seu uso e CRAS para a confecção da carteirinha de 
usuário;
• Visita hospitalar para apoio familiar e se necessário 
articulação com a “Rede de Atenção à PcD”;
• Solicitação de priorização de atendimento ao usuário 
através de relatórios e pareceres sociais elaborados 
e encaminhados à “Rede de Atenção à Pessoa com 
Deficiência”;
• Promoção do fortalecimento dos laços familiares e 
permanência da PcD em sua família natural, extensa 
ou ampliada, através de orientações de prevenção à 
negligência, formas de violência e violação de direitos;
• Gerenciamento do Programa Bolsa Família através 
do monitoramento da frequência escolar dos usuários 
cadastrados no Programa;
• Contato com instituições voltadas ao atendimento 
da Pessoa com Deficiência, cuja proposta atenda 
a necessidade do aluno, propiciando assim a sua 
continuidade de atendimento especializado. 
• Identificação de possíveis casos de ausência de 
documentação pessoal para a regularização da mesma, 
assim como da necessidade de Adoção, Guarda, Tutela 
e/ou Curatela quando identificado demanda referente 
à responsabilidade legal pela PcD;
• Participação em reunião mensal: “Rede de Proteção 
à Criança e ao Adolescente em situação de risco para 
a Violência” e “Fórum Regional de Assistência Social”;
• Participação em eventos voltados ao tema Pessoa 
com Deficiência para capacitação profissional, bem 
como para a representação institucional.

QUADRO DE COLABORADORES

Assistente Social

TOTAL

30

FUNÇÃO CARGA HORÁRIA QUANTIDADE

2

60 HORAS

Visita domiciliar

Visita hospitalar

19

01

ATIVIDADES QUANTIDADE

Representação Institucional 23
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ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS DE CANDIDATOS ÀS ESCOLAS
O Serviço Social é a porta de entrada de futuros alunos. Os Assistentes Sociais esclarecem dúvidas sobre a 
disponibilidade de vagas, documentação e triagem, a qual é realizada conjuntamente com a pedagogia.

O Serviço Social orienta e encaminha, quando necessário, os familiares para providenciar laudos médicos e 
documentos pedagógicos.

ATENDIMENTO AOS PAIS
Nas Escolas, os pais contam com atendimentos individuais nas áreas de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, 
assim como reuniões com o objetivo de estreitar o vínculo familiar. Nestas reuniões, orienta-se sobre os 
atendimentos específicos e o desenvolvimento dos alunos.

Os pais recebem informações acerca dos programas de estimulação e/ou educação recomendados para o 
aluno, sendo estimulados a assumir um papel ativo no processo de desenvolvimento de seu filho. 

Com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar, são promovidos eventos em datas comemorativas estimulando 
a participação da família e possibilitando à Pessoa com Deficiência a experiência de vivenciar atividades 
extracurriculares, como arte, música, dança teatro, atividades esportivas, entre outras.

Outro segmento importante é a nossa Associação de Pais e Profissionais da Escola Ecumênica (APP/EE) cuja 
finalidade é promover a integração entre a escola e a família, incentivando a responsabilidade familiar como 
co-autora no processo de ensino e aprendizagem.

ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL
O Serviço Social realiza orientações, esclarecimentos e 
encaminhamentos a benefícios, serviços e programas sociais 
disponíveis, entre eles, Benefício de Prestação Continuada 
- BPC, Isenção Tarifária no Transporte Coletivo, Programa 
Bolsa Família, Passe Livre Interestadual, Passe Escolar, 
Isenção de IPVA, Isenção de IPI, Armazém da Família e Tarifa 
Social da Água e Luz, salientando sempre à família acerca da 
importância em estar inscrita no Cadastro Único – CADÚnico, 
bem como quanto aos benefícios oriundos do mesmo.

A Rede de Atenção utilizada pelo Serviço Social é composta 
pelo Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS, Secretaria Especial dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência - SEDPcD, Unidade Básica de 
Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Vara da Infância e 
da Juventude, Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente 
em situação de risco para a Violência, Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes – NUCRIA. 

Conselho Tutelar

CRAS

11

70

REDE DE ATENÇÃO ENCAMINHAMENTOS

CREAS 28

UBS

UPA

CAPS

Vara da Infância

Rede de Proteção

Atendimento Jurídico FEPE

50

04

06

01

98

02

NÚMERO DE ATENDIMENTOS

Pessoas atendidas

Atendimentos

1.200

5.750
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Credenciado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA) como Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal no Paraná (SRTN), e pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina (SES/SC) como Laboratório 
Especializado em Triagem Neonatal, o SRTN da FEPE realiza gratuitamente por meio do SUS, exames para 
diagnóstico precoce (Teste do Pezinho), testes confirmatórios, acompanhamento e tratamento dos pacientes 
detectados. Sua estrutura abrange:

PREVENÇÃO EM SAÚDE
SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM TRIAGEM NEONATAL

Laboratório Especializado em Triagem Neonatal

Referência mundial em Triagem Neonatal, certificado pelo Programa de Controle de Qualidade Internacional – 
CDC de Atlanta/ USA, realiza:

• Teste do Pezinho - Paraná e Santa Catarina: O Teste do Pezinho é um exame gratuito e obrigatório, para todos 
os recém-nascidos paranaenses e catarinenses. Tem por objetivo diagnosticar e tratar precocemente doenças 
que podem causar deficiência intelectual, entre outros danos à saúde do bebê, se não forem tratadas desde 
os seus primeiros dias de vida. São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência de biotinidase, 
fibrose cística, hemoglobinopatias e hiperplasia adrenal congênita.

RESULTADOS

Número de bebês que realizaram o 
Teste do Pezinho

Paraná
Santa Catarina

TOTAL

173.977
90.981

264.958

Procedência Nº de crianças

Número de exames realizados para o 
Teste do Pezinho

Paraná
Santa Catarina

TOTAL

1.043.862
545.886

1.589.748

Procedência Nº de exames

Número de casos positivos detectados por doença no Paraná em 2018

Fenilcetonúria
Hipotireroidismo Congênito

9
32

Doenças detectadas Nº de crianças

Deficiência de Biotinidase 1
Fibrose Cística 19

Doença falciforme e outras Hemoglobinopatias 13
Hiperplasia Adrenal Congênita 8

TOTAL 82

Rede de Coleta Conveniada

Paraná
Santa Catarina

TOTAL

379

694

Procedência Nº de Hospitais Nº Unidades de Saúde Nº Secretarias de Saúde
2.021 399

23 960 295
402 2.981
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• Exames confirmatórios (Teste do Suor): O diagnóstico confirmatório da Fibrose Cística é realizado por meio 
do Teste do Suor, considerado padrão ouro na identificação desta enfermidade. O teste é realizado por meio da 
condutividade seguido da dosagem de cloro no suor. Os casos confirmados são encaminhados para avaliação 
médica nas entidades parceiras da FEPE: o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR) 
e o Hospital Infantil Pequeno Príncipe (HIPP). O Teste é gratuito até o 2º ano de vida da criança com suspeita 
diagnóstica. Nos bebês de Santa Catarina o Teste do Suor é agendado pelo serviço social do SRTN da FEPE e 
realizado no SRTN de SC (Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG).

Número de exames confirmatórios 
realizados pelo Teste do Suor

Paraná
(teste realizado)
Santa Catarina*

(teste encaminhado)

667

115

Procedência Testes do Suor

(*) O teste do suor para confirmação da suspeita de Fibrose Cística 
pelo teste do pezinho, nas crianças catarinenses é realizado em Santa 
Catarina.

• Sistema de Busca Ativa e Agendamento de Consultas: É realizada pela equipe de Serviço Social do SRTN.  
O objetivo é a localização imediata do recém-nascido com diagnóstico suspeito e encaminhamento dos casos 
positivos provenientes do Paraná para repetição de exame ou consulta médica e multidisciplinar no Ambulatório 
da FEPE ou nos Serviços Parceiros do Paraná HC/UFPR,  HEMEPAR  e o HIPP.  Para os bebês provenientes de Santa 
Catarina o seguimento clínico e exames confirmatórios são direcionados ao HIJG que é o SRTN daquele Estado. 

Número de reconvocações para o
Teste do Pezinho

Paraná
Santa Catarina

TOTAL

5.029
2.539
7.568

Procedência Por resultado suspeito e 
encaminhamentos para consulta

Por problema
técnico

3.218
2.564
5.782

Número de crianças encaminhadas para as 
consultas ambulatoriais (casos alterados e suspeitos) 

Paraná

Santa Catarina
TOTAL

335 presenciais +
89 não presenciais

195
619

Procedência Total de Crianças
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• Teste da Mãezinha: O teste faz parte do Programa de Prevenção das Hemoglobinopatias em Gestantes 
no Paraná (PPHG) é coordenado pela SESA e faz parte da Rede Mãe Paranaense, conjunto de ações voltadas à 
atenção e cuidado da gestante e da criança durante o primeiro ano de vida. Iniciado em maio de 2012, o Programa 
é viabilizado tecnicamente pela FEPE. Por meio do  Teste da Mãezinha,  gestantes de mais de 300 municípios do 
Estado têm o direito de realizar gratuitamente o teste para diagnóstico precoce de hemoglobinopatias, como a 
Doença Falciforme e a Talassemia Major, assim como o tratamento dos casos identificados.

Mulheres com essas patologias podem apresentar uma gestação de risco com crises de dor, infecções e parto 
prematuro. O diagnóstico e tratamento precoces, neste caso, têm por intuito garantir mais segurança tanto à 
gestante, quanto ao feto e ao recém-nascido.

Teste da Mãezinha
Nº de gestantes triadas 61.707

Nº de gestantes encaminhadas 
para consulta ambulatorial

Nº de gestantes com diagnóstico 
positivo para Doença Falciforme 

ou outra hemoglobinopatia

6

6

Rede de coleta conveniada Teste da Mãezinha

36
Procedência

1.515
Nº de Hospitais Nº de Unidades de Saúde

Paraná

Ampliação do Teste do Pezinho (erros 
inatos do metabolismo)

19.014Nº de crianças triadas

7

1

Nº de casos reconvocados 
para nova coleta

Nº de casos encaminhados 
para consulta

• Ampliação do Teste do Pezinho (Erros Inatos do Metabolismo): Consiste de um projeto financiado pelo 
Estado do Paraná, o qual possibilita a detecção de outras enfermidades no Teste do Pezinho. O método utilizado 
para a pesquisa é a espectrometria de massas em tanden e as doenças pesquisadas neste projeto são: Deficiência 
da desidrogenase acetil CoA de cadeia curta (SCAD); Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia média 
(MCAD); Deficiência da desidrogenase acetil CoA de cadeia longa (LCHAD); Deficiência da desidrogenase acetil 
CoA de cadeia muito longa (VLCAD); Deficiência do transporte da carnitina primária (CTD). Os casos positivos 
são avaliados por equipe médica especializada.



• Acompanhamento e Tratamento dos Pacientes: As crianças do Paraná com resultado suspeito de 
doença na triagem neonatal são encaminhadas em tempo hábil para a confirmação diagnóstica e introdução 
do tratamento impedindo assim possíveis complicações. A confirmação diagnóstica é realizada por exames 
complementares realizados na FEPE, em laboratórios particulares ou da rede SUS. Os casos confirmados são 
imediatamente encaminhados às consultas ambulatoriais gratuitas tanto no Ambulatório Especializado da 
FEPE, como nos Serviços parceiros que são o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) 
,onde atuam médicos contratados da FEPE, no Hospital Infantil Pequeno Príncipe (HIPP) e no HEMEPAR. O 
acompanhamento e tratamento das crianças catarinenses é realizado no Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal de SC, o Hospital Infantil Joana de Gusmão.

As crianças têm acesso gratuito pelo SUS ao tratamento, exames confirmatórios, orientação familiar e 
acompanhamento contínuo.

• Coleta de exames de sangue, coleta do suor e medição da condutividade: Trata-se da coleta em 
sua maioria de sangue dos pacientes que estão em tratamento para controle nutricional e também a coleta 
do suor e medição da condutividade. O suor coletado após a medição da condutividade é encaminhado ao 
laboratório para o pesquisa de cloreto (Teste do Suor).
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Ambulatório Multidisciplinar Especializado
(Branca Casagrande Sabbag)

Responsável pelo atendimento das crianças paranaenses diagnosticadas com Fenilcetonúria e Deficiência de 
Biotinidase, dando aos pacientes orientações e acompanhamento familiar, exames confirmatórios, tratamentos 
médico, nutricional e avaliação psicométrica. Por meio do Serviço Social especializado também realiza o 
acompanhamento e monitoramento dos pacientes e atua junto às famílias, quando necessário, para que o 
tratamento não seja interrompido. As atividades do ambulatório compreendem:

RESULTADOS

Hipotireroidismo Congênito

183

Fenilcetonúria

646

Enfermidade Nº de pacientes
em tratamento

Fibrose Cística

Deficiência de Biotinidase
Doença falciforme e outras Hemoglobinopatias

Hiperplasia Adrenal Congênita

TOTAL

183
646
183
217
80
33

1.342

RESULTADOS

NÚMERO DE COLETAS DE SANGUE REALIZADAS :
 Punção Capilar • 1132
 Punção Venosa • 81
 Teste do Pezinho • 643
 Coleta suor e medição de condutividade • 667
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Dispensação de alimentação especial* para pacientes 
com Fenilcetonúria:
 Bebês de 0 a 1 ano • 314 latas
 Crianças de 1 a 8 anos • 974 latas
 Crianças acima de 8 anos e gestantes • 5530 latas
 Total • 6818 latas dispensadas
*Alimentação especial: composto de aminoácidos isento de fenilalanina

Dispensação de medicamento para pacientes de primeira 
consulta diagnosticados com Hiperplasia Adrenal Congênita:
 Acetato de fludrocortisona • 5 pacientes

• Atendimento psicológico: O atendimento compreende a avaliação do desenvolvimento intelectual e 
cognitivo dos pacientes em seguimento clínico e também atendimento aos familiares após a confirmação do 
diagnóstico de seus filhos.

Número de pacientes atendidos • 298
Número de famílias atendidas • 118

RESULTADOS

• Atendimento socioassistencial: O atendimento consiste na monitoração dos pacientes que fazem o 
tratamento de forma que não haja interrupção ou a baixa adesão. Os familiares são orientados para aquisição 
de cesta básica especializada, nos casos de tratamento de restrição dietética  e em suas necessidades de forma 
a contribuir para o sucesso no tratamento.  

RESULTADOS

Primeiras consultas atendidas • 335
Pacientes do AME atendidos • 450
Visitas: HC • 3 | Hemepar • 2 | HIPP • 01

• Atendimento nutricional: Consiste no tratamento dos pacientes com fenilcetonúria, o qual é exclusivamente 
dietético. Promove a orientação dietoterápica aos pais e pacientes, a qual deve ser realizada para manter níveis 
adequados de fenilalanina no organismo. O acompanhamento possibilita o esclarecimento de dúvidas existentes, 
a análise de rótulos de alimentos industrializados, cálculo de cardápio, ajustes na quantidade da fórmula especial 
e fornecimento de material educativo a respeito da doença. Também auxilia o Centro de Medicamentos Básicos 
do Paraná (CEMEPAR) na atualização do estoque de fornecimento do composto de aminoácidos, isento de 
fenilalanina, por situar-se na FEPE a central de distribuição deste produto aos pacientes com fenilcetonúria. 
Realiza ainda atendimento nutricional aos pacientes com doença falciforme, atendidos no Ambulatório de 
Hematologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O atendimento nutricional também é 
realizado para os pacientes com doença falciforme diagnosticados no Programa.

Fenilcetonúria
Doença Falciforme

TOTAL

183
107
290

Nº de pacientes 
atendidos

Nº de consultas 
realizadas

707
125
832

RESULTADOS
Doenças

Dispensação de Medicamentos e
Composto Alimentar Especializado

  O SRTN também é responsável pela dispensação do composto de aminoácidos, isento de fenilalanina aos 
pacientes com fenilcetonúria no Paraná fornecido pelo SUS. Para os pacientes diagnosticados com hiperplasia 
adrenal congênita o SRTN disponibiliza o acetato de fludrocortisona na primeira consulta. Estes produtos 
farmacêuticos são fornecidos pelo Centro de Medicamentos Básicos do Paraná (CEMEPAR). 

• 500 comprimidos

RESULTADOS
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SIDORA
(Síndromes e Doenças Raras do Paraná) 

É um programa que permite o cadastro de pessoas com Doenças Raras e Associações de pacientes dessas 
enfermidades. Por meio do cadastro as Doenças Raras podem ser mapeadas no Estado. Tem por objetivo 
identificar e conhecer a realidade das pessoas com doenças raras e associações de apoio no Estado do Paraná, 
e utilizar essas informações como fonte de subsídio às ações de atenção e cuidados necessários a essa parcela 
da população.

RESULTADOS

Total de Doenças Raras cadastradas

183

Total de pacientes cadastrados

Total de municípios cadastrados
Número de associações cadastradas

382
111
141
17

Programa de Educação Continuada
“Saiba Mais Teste do Pezinho e Mãezinha” 

Realiza capacitações por meio de vídeo conferência, web conferência e encontros presenciais.

RESULTADOS

Dia Mundial das Doenças Raras Web palestra sobre o Teste do Pezinho em SC

Campanha Junho lilás – Teste do Pezinho
Capacitação municípios de Concórdia e Videira sobre o 
Teste do Pezinho

Realização do VII Encontro Paranaense de Triagem 
Neonatal e Doenças Raras, em Curitiba
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

O atendimento do Serviço de Proteção Social é 
destinado para a Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla e seus familiares. Reconhecido pela Resolução 
109 de novembro de 2009 (Tipificação Nacional 
de Serviços Sociassistenciais) tem como objetivo 
promover a autonomia e melhoria da qualidade 
de vida, prevenindo situações de vulnerabilidade e 
risco pessoal e social, além de assegurar o direito a 
convivência familiar e comunitária.

Devido à grande diversidade de relações familiares e 
a necessidade de intervenção junto a esses modelos, 
o Serviço de Proteção Social Especial trabalha 
na manutenção da função protetiva da família, 
garantindo que nenhum tipo de direito seja violado.

O Serviço tem como objetivo fortalecer e preservar 
os vínculos familiares, ampliando o universo 
informacional e cultural familiar, ou seja, o 
trabalho desenvolvido visa à redução da situação 
de dependência da pessoa com deficiência e da 
necessidade de cuidados permanentes

Para o alcance da finalidade do Serviço, foram 
realizados 5750 atendimentos ao público alvo, entre 
estes atendimentos, 1200 Planos Individuais de 
Atendimento, 19 visitas domiciliares e 270 orientações 
e encaminhamentos à Rede Socioassistencial 
(Programas, Serviços e Benefícios).

O Serviço de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade concede à FEPE a inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social de Curitiba – CMAS, 
e também a Certificação de Entidade Beneficente de 
Assistência Social – CEBAS.

SERVIÇO DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS À 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Para que a garantia dos direitos da pessoa com 
deficiência e a efetividade dos serviços prestados por 
meio de articulações com a Rede Socioassistencial 
ocorra, a FEPE esteve inserida em espaços como 
Conselhos de Direitos, Comissões, Rede de Proteção e 
Grupo de Trabalho, nos quais a política de atendimento 
à pessoa com deficiência foi debatida. Conforme 
previsto na Resolução 27 de 19 de setembro de 2011, 
a qual caracteriza as ações de defesa e garantia de 
direitos no âmbito da Assistência Social.

Com o objetivo de contribuir com a integridade 
e segurança da criança e adolescente, bem como 
potencializar a oferta de proteção social ao seu 
público infanto-juvenil, a FEPE esteve presente em 
reuniões da “Rede de Proteção”, participou da Pré 

Conferência Regionalizada - Matriz e da IX Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do município de Curitiba.
Participou de reuniões do Grupo de Trabalho do 
Serviço Social das “Escolas Especiais” para discussão 
da política de atendimento à pessoa com deficiência 
adulta e acompanhar o desenvolvimento dos serviços 
ofertados e a serem ofertados a este público pelas 
políticas municipais de assistência social, educação e 
saúde.

Esteve presente em 11 reuniões ordinárias do 
“Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Curitiba - CMDPcD”, e 05 extraordinárias 
para discussão da política de atendimento à pessoa 
com deficiência, assim como para propor ações que 
contribuíram com a promoção, defesa e garantia de 
direitos. Neste Conselho a FEPE foi eleita entidade 
representante da área intelectual para o Biênio 
2017/2018, também compôs a Comissão de Políticas 
Públicas e a Comissão Municipal para Isenção 
Tarifária.  

Em relação à efetivação de direitos à pessoa 
com deficiência atendida pela FEPE, destaca-
se a importância da articulação com a Rede 
Socioassistencial: “Rede de Proteção à Criança e ao 
Adolescente em situação de risco para a Violência”, 
Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS, Assessoria de Políticas 
para Pessoa com Deficiência de Curitiba - APPcD, 
Unidade Básica de Saúde - UBS, Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA, Centro de Atenção Psicossocial 
– CAPS, Vara da Infância e da Juventude, Núcleo 
de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de 
Crimes - NUCRIA, Núcleo de Prática Jurídica – NPJ - 
Estácio e Ministério Público Estadual, permitindo 
que o Serviço posso atingir o objetivo de promover o 
acesso da pessoa com deficiência a direitos garantidos, 
além de sinalizar a necessidade de aprimoramento 
das políticas públicas, nas áreas de assistência 
social, educação e saúde, solicitando apoio a vários 
segmentos para o enfrentamento das expressões da 
questão social.
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SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Em conformidade com a Resolução 34 de 28 de novembro de 2001, a qual define a habilitação e reabilitação 
da pessoa com deficiência no âmbito da assistência social, são ofertados aos usuários da FEPE atendimentos 
com a finalidade de promover a sua autonomia e integração à vida comunitária em igualdade de condições.

Essa autonomia é reconhecida por meio do seu potencial e superação das barreiras, tanto pela deficiência, 
quanto pelo meio em que está inserido. Tal desenvolvimento permite que a pessoa com deficiência adote uma 
postura de protagonista referente à capacidade de escolha, inclusão social e necessidades particulares.

Com isso, as ações previstas têm como objetivo regularizar documentos pessoais como Registro Geral - RG, 
Cadastro de Pessoa Física - CPF, Título Eleitoral e Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, permitindo a 
pessoa com deficiência a sua participação total e afetiva na sociedade em completa igualdade como a inserção 
no “Mundo do Trabalho”, além de realizar esclarecimentos sobre a “Agência do Trabalhador” e de legislações 
como “Lei de Cotas” e “Aprendiz Especial”.

Outra atividade realizada é o “Treino para a locomoção independente”, com o objetivo de desligar a pessoa 
com deficiência do transporte especial e inseri-la no transporte coletivo, como uma maneira de contribuir com 
a inclusão social e acessibilidade, bem como de facilitar o acesso ao “Mundo do Trabalho”.

O reconhecimento do potencial da pessoa com deficiência é o principal objetivo do Serviço de Habilitação e 
Reabilitação. Para que isso ocorra são realizadas ações relacionadas à profissionalização, esporte, lazer, cultura 
e arte, bem como a geração de emprego e renda, na perspectiva do desenvolvimento intelectual, cultural, 
social e da aprendizagem necessária para uma vida independente.



48



49

PA
RE

C
ER

 F
IN

A
N
C

EI
RO



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69

2 O 1 9



70


