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Alcançar níveis superiores de 
ressocialização dos 

adolescentes internos

Garantir atendimento 
humanizado para os 
adolescentes e seus 
familiares, incluindo 
práticas restaurativas

Desenvolver as 
competências 

necessárias para a 
estratégia

Cuidar dos 
servidores em suas 
necessidades físicas 

e psicológicas

Consolidar uma 
cultura de 

compromisso com a 
socioeducação

Adequar a 
infraestrutura física 

e tecnológica às 
demandas atuais da 

socioeducação

Utilizar bem os 
recursos existentes e 
buscar novas fontes

Buscar excelência na 
gestão das rotinas e da 

capacidade 
operacional

Divulgar a 
socioeducação e o 

papel da FASE para a 
sociedade

Articular o 
envolvimento dos 

agentes do sistema 
socioeducativo no 

processo de garantia 
de direitos

Missão

Executar o programa estadual de medidas 
socioeducativas de internação e 
semiliberdade, oportunizando a reinserção 
social dos adolescentes, em parceria com a 
sociedade.

Valores:
• Compromisso com a socioeducação e 

com a instituição
• Práticas restaurativas
• Ética
• Respeito
• Responsabilidade 
• Segurança

Resultado para 2016/2020

Perspectiva de Processos Internos

Perspectiva de Recursos Viabilizadores
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Em 2020- minimizar os impactos da 
Pandemia Covid19 no âmbito da FASE e 
envidar esforços para reduzir a 
transmissibilidade do vírus.



Acompanhar a disseminação do vírus e propor ações 
para minimizar a propagação deste na Fundação de 
Atendimento Socioeducativo –FASE/RS.
Elaborar, implementar e monitorar ações de combate ao 
Covid-19 na FASE; 
Distribuir EPI's,  dar orientações aos servidores e 
socioeducandos sobre higiene e proteção de combate ao 
vírus.
Resolução n.006/2020 FASE-RS-Orientações servidores 
Sintomáticos.
Elaborar  Protocolos de saúde e sanitização para 
minimizar os impactos da Pandemia na FASE. E outras.

Guardiões:
Presidência; Diretores  
DSE/DA e DQPC; Diretores 
CASES/CAS.

DESCRIÇÃO

Em 2020- Acréscimo de mais 
um Objetivo frente à ameaça 
da Pandemia do Covid-19.
1.A-minimizar os impactos da 
Pandemia Covid19 no âmbito 
da FASE e envidar esforços para 
reduzir a transmissibilidade do 
vírus.
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