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PRÓ MORADIA 
 
 

REGULARIZAÇÃO, TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

 
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

 

CONDOMÍNIO MESTRE D’ARMAS 
 
 
 
 
 

“O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em 
si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento 
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; 
o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 
vida”. (Dirce Koga) 
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             A formação da cidade de Planaltina insere-se no contexto econômico brasileiro pós-mineração, 
que se baseia na agricultura e na pecuária como elementos estruturadores da economia e na doação de 
lotes de terras – as sesmarias – pela Coroa Portuguesa e donos de capitanias, como forma de incentivar a 
formação de povoamentos.  
             O núcleo formador de Planaltina, que surgiu por volta de 1790, de acordo com a tradição oral, 
apresentou, desde a sua fundação, uma configuração predominantemente rural, constituída por pequenas 
propriedades de gado e de agricultura de subsistência. 
            Como em todo Distrito Federal o fluxo migratório iniciado com a construção de Brasília e depois em 
função dos eventos eleitoreiros, houve um aumento acentuado dessa migração refletida nas problemáticas 
de ocupações desordenadas e precárias nas periferias em todas as cidades satélites de Brasília. Com 
índice 53,8% de vulnerabilidade social e uma população estimada de 24000 mil habitantes, Planaltina tem 
hoje cerca de 170 mil habitantes nas periferias da cidade, distribuídos: nos assentamentos do Arapoanga, 
Buritis, Vale do Amanhecer, Jardim Roriz, Estância Mestre D’armas e Condomínio Mestre D’armas, dentre 
outros. 
            A área objeto deste trabalho corresponde a Área de Regularização de Interesse Social Estância 

Mestre D’Armas I,II,III,IV,V,VI, Nova Esperança, Vila Nova Esperança, Vila Nova Esperança CH33, 

Exp.Vila Nova Esperança, R. Recanto do Sossego, Nova Planaltina, Residencial Sarandi, Estância 

Planaltina, Setor de mansões Mestre D’Armas I, Parque Mônaco, Mansões Itiquira e COOHAPLAN. 

 Que irá atender a regularização de 8000 famílias. 
 
 
 
 

Porcentagem Idade 

3,4% 00 até 03 anos incompletos 

6,9% 03 a 06 anos 
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19,5% mais de 06 anos a 15 anos 

3,8% mais de 15 a 17 anos 

8,2% mais de 17 anos a 21 anos 

  

51,2% mais de 21 anos a 60 incompletos 

3,4%   60 anos a 65 incompletos 

3,4% 65 anos ou mais 

                                             
 Quanto ao grau de escolaridade: 
 
 

Porcentagem Grau de Escolaridade 

10,3% Analfabetos 

37,0% Ensino fundamental incompleto 

2,9% Ensino fundamental completo 

9,2% Ensino médio incompleto 

34,3% Ensino médio completo 

1,9% Superior incompleto 

4,4% Superior completo 

  
 
A Distribuição da população em idade ativa, segundo a condição de atividade: tem 10,2% de desemprego 
aberto, 67,5% de ocupados, e 22,3% de inativo.   
           Com relação ao setor de atividade:  
 

Porcentagem Setor de Atividade 

9,8% Indústria 

11,6% Construção civil 

6,3% Comércio 

62,9% Serviços 

11,6% Doméstico 

 
          O principal setor da economia em Mestre D’Armas é o comércio. Quase não há atividades 
industriais. As principais atividades dos comerciantes estão no ramo de alimentação bares, mercearias, 
restaurantes, além do comércio de produtos agrícolas, açougue, empresa de som, loja de calçados, 
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depósito de gás, banca de jornal, frutaria e floricultura. A maioria dos negócios está na informalidade. Sete 
em cada dez empreendimentos funcionam junto com a residência de seus proprietários. (Its Brasil) 1  
Os que trabalham de carteira assinada são 37,5%; sem carteira assinada são 11,6%; setor público são 
11,6%, como autonômo são 17,9%, como doméstica são11,6%, estagiários são 1,8% e não sabe que 
setor pertencem são 8,1% da população. 2  
            A faixa de salário dos que declararam renda é de: 
 

Porcentagem Faixa de Salário 

17% com renda maior de ¼ a ½ salário minímo 

20,7% acima de ½ salário minímo 

62% não declararam renda 

 
           Segundo dados do Instituto de Tecnologia Social - Its Brasil, que desenvolveu oficinas de 
planejamento participativo na comunidade, mais da metade das famílias tem renda mensal de um a dois 
salários mínimos, bastante inferiores à média do Distrito Federal, que é de R$ 1.649. O maior gasto é com 
alimentação, saúde, as contas da casa (água, luz e telefone) e o aluguel. Mais da metade das famílias 
disse que a renda não é suficiente para atender suas necessidades. A cada quatro pessoas, uma é 
beneficiária dos programas de transferência de renda.  
           Quanto a infra-estrutura básica o Condominio possui rede de esgoto em 81,4% dos domícilios, 3,7% 
têm fossa séptica ligada a rede de esgoto e 14,9% têm fossa séptica.  100% das moradias tem água 
encanada e energia elétrica.  
          Existem 02 escolas públicas no Condominio o Centro de Ensino Fundamental e Médio Pompilho 
Marques de Sousa  e o Centro de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek. 
         No Condomínio não tem creche, a creche mais próxima fica distante da população para: 3,7% menos 
de 15 minutos a pé; para 20,7% de 15 a 30 minutos a pé; para 31,9% mais de 01 hora a pé. 43% das 
famílias deixam as crianças em casa aos cuidados de familiares, amigos, parentes e ou conhecidos 
quando necessitam sair. 
         O posto de saúde da comunidade fica distante da população para: 13,3% menos de 15 minutos a pé; 
para 7,4% de 15 a 30 minutos a pé; para 13,3% mais de 30 minutos a 45 a pé; para 62,2% mais de 01 
hora a pé,  e 3,7% nunca foram ao posto de saúde. O hospital também se distância  para 69,7% mais de 
01 hora a pé. 
         O CRAS também está distânte para 73,4 % da população mais de 01 hora a pé. (DIEESE)                
         Quanto às organizações comunitárias, existe uma Associação de Moradores e uma coordenação de 
Moradores de Mestre D’arma que nasceu em 2007 em função da luta pelas melhorias de infra-estrutura 
“comunidade de Mestre D’Armas estava completamente desunida, desacreditada. As pessoas ficavam 
revoltadas com as antigas lideranças – que falavam em nome da comunidade, mas não agiam por ela – e 
também com o governo. Em novembro de 2007, ‘nós conseguimos fechar a BR 020’. Não transitavam 
veículos e ateamos fogo em pneus”. Desse movimento surgiu a Coordenação de Moradores de Mestre 
D’Armas. A luta da comunidade culminou nas ações do governo do Distrito Federal de infra-estrutura de 
esgoto, galerias de águas pluviais, asfalto, reforma da passarela de Mestre D’Armas na BR 020, e água 
potável para o colégio de ensino fundamental Juscelino Kubitschek.         
         O Projeto Técnico Social prevê a realização do diagnóstico socioeconômico, a construção da rede 
socioassistencial e comunitária que permitirá além do conhecimento, o cadastramento e o perfil de cada 
instituição ou organização social e das lideranças comunitárias, para que seja devolvido e posto a 
disposição dos moradores por meio de uma cartilha informativa. 
                                                 
1
 Revista Conhecimento Ponte para Vida ano 2, nº 6, 2007 – Instituto de Tecnologia Social - Its Brasil. 

2
 DIEESE -Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. Fev. de 2011 . 
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             A formação da cidade de Planaltina insere-se no contexto econômico brasileiro pós-

mineração, que se baseia na agricultura e na pecuária como elementos estruturadores da 

economia e na doação de lotes de terras – as sesmarias – pela Coroa Portuguesa e donos de 

capitanias, como forma de incentivar a formação de povoamentos.  

             O núcleo formador de Planaltina, que surgiu por volta de 1790, de acordo com a tradição 

oral, apresentou, desde a sua fundação, uma configuração predominantemente rural, constituída 

por pequenas propriedades de gado e de agricultura de subsistência. 

            Como em todo Distrito Federal o fluxo migratório iniciado com a construção de Brasília e 

depois em função dos eventos eleitoreiros, houve um aumento acentuado dessa migração 

refletida nas problemáticas de ocupações desordenadas e precárias nas periferias em todas as 

cidades satélites de Brasília. Com índice 53,8% de vulnerabilidade social e uma população 

estimada de 230 mil habitantes, Planaltina tem hoje cerca de 170 mil habitantes nas periferias da 

cidade, distribuídos: nos assentamentos do Arapuanga, Buritis, Vale do Amanhecer, Jardim 

Roriz, Estância Mestre D’armas e Condomínio Mestre D’armas, dentre outros. 

            A área objeto deste trabalho corresponde a Área de Regularização de Interesse Social 

Mestre D’Armas I, específicamente o Condominio Mestre D’armas, que irá atender a construção 

de 433 unidades habitacionais  e uma população de cerca de 1600 pessoas. 

             E foi subindo o São Bartolomeu, que essa gente desbravadora dos sertões planaltinos – 

desiludida com o ouro – largou a bateia, e veio fundar nas nascentes desse rio o Arraial de 
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Mestre d’Armas. Diz a lenda – segundo estudos realizados pelo historiador Mário Castro (1986) – 

que o primeiro homem branco a fixar residência no Alto São Bartolomeu foi um ferreiro cuja 

profissão – Mestre d’Armas – deu nome ao córrego e ao Povoado. 

 O setor habitacional Mestre D’armas tem hoje 3.894 domicilios, com uma população de 

15.059 habitantes, sendo desses 44,3% Masculino e 55,7% feminino. Há uma predominância da 

população negra que é de 74,3%. O projeto em foco atenderá 3% dessa população com a 

construção das 433 unidades habitacionais no Condominio Mestre D’arma. A população está 

caracterizada segundo dados do DIEESE.3 em:  

 

Porcentagem Idade 

3,4% 00 até 03 anos incompletos 

6,9% 03 a 06 anos 

19,5% mais de 06 anos a 15 anos 

3,8% mais de 15 a 17 anos 

8,2% mais de 17 anos a 21 anos 

51,2% mais de 21 anos a 60 incompletos 

3,4%   60 anos a 65 incompletos 

3,4% 65 anos ou mais 

                                             
 Quanto ao grau de escolaridade: 
 
 

Porcentagem Grau de Escolaridade 

10,3% Analfabetos 

37,0% Ensino fundamental incompleto 

2,9% Ensino fundamental completo 

9,2% Ensino médio incompleto 

34,3% Ensino médio completo 

1,9% Superior incompleto 

4,4% Superior completo 

  

                                                 
3
 DIEESE -Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. Fev. de 2011  
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A Distribuição da população em idade ativa, segundo a condição de atividade: tem 10,2% 

de desemprego aberto, 67,5% de ocupados, e 22,3% de inativo.   

           Com relação ao setor de atividade:  

 

Porcentagem Setor de Atividade 

9,8% Indústria 

11,6% Construção civil 

6,3% Comércio 

62,9% Serviços 

11,6% Doméstico 

 

          O principal setor da economia em Mestre D’Armas é o comércio. Quase não há atividades 

industriais. As principais atividades dos comerciantes estão no ramo de alimentação bares, 

mercearias, restaurantes, além do comércio de produtos agrícolas, açougue, empresa de som, 

loja de calçados, depósito de gás, banca de jornal, frutaria e floricultura. A maioria dos negócios 

está na informalidade. Sete em cada dez empreendimentos funcionam junto com a residência de 

seus proprietários. (Its Brasil) 4  

Os que trabalham de carteira assinada são 37,5%; sem carteira assinada são 11,6%; 

setor público são 11,6%, como autonômo são 17,9%, como doméstica são11,6%, estagiários são 

1,8% e não sabe que setor pertencem são 8,1% da população. 5  

            A faixa de salário dos que declararam renda é de: 

 

Porcentagem Faixa de Salário 

17% com renda maior de ¼ a ½ salário minímo 

20,7% acima de ½ salário minímo 

62% não declararam renda 

 

           Segundo dados do Instituto de Tecnologia Social - Its Brasil, que desenvolveu oficinas de 

planejamento participativo na comunidade, mais da metade das famílias tem renda mensal de 

um a dois salários mínimos, bastante inferiores à média do Distrito Federal, que é de R$ 1.649. O 

maior gasto é com alimentação, saúde, as contas da casa (água, luz e telefone) e o aluguel. Mais 

da metade das famílias disse que a renda não é suficiente para atender suas necessidades. A 

cada quatro pessoas, uma é beneficiária dos programas de transferência de renda.  

           Quanto a infra-estrutura básica o Condominio possui rede de esgoto em 81,4% dos 

domícilios, 3,7% têm fossa séptica ligada a rede de esgoto e 14,9% têm fossa séptica.  100% 

das moradias tem água encanada e energia elétrica.  

          Existem 02 escolas públicas no Condominio o Centro de Ensino Fundamental e Médio 

                                                 
4
 Revista Conhecimento Ponte para Vida ano 2, nº 6, 2007 – Instituto de Tecnologia Social - Its Brasil. 

5
 DIEESE -Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. Fev. de 2011 . 
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 1.1  Caracterização da população beneficiária: 
 

            Segundo dados do DIEESE, o Condomínio Mestre D’armas possui uma maioria de 

população negra 74,3% e um índice de 37,8% de vulnerabilidade social, dos que se encontra em 

situação de vulnerabilidade social extrema são: 3,7 % de famílias com renda familiar per capita 

inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 0 a 14 anos e responsável com menos de 4 anos 

de estudo; 13,3% de famílias na qual há uma mulher chefe, sem cônjuge, analfabeta, com filhos 

menores de 15 anos e 24,5% de Famílias na qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, 

desocupada (procurando trabalho) com 4 ou menos anos de estudo. A população feminina é de 

55,7%. A maioria da populção, 51,2% tem de 21 a 59 anos, por tanto estão em idade ativa para o 

mercado de trabalho. 19,5% têm de 7 a 15 anos, essa dado demostra que existe na comunidade 

um número alto de crianças e adolescentes, que necessitam de serviços e programas de 

Proteção básica comoc: esporte, cultura lazer etc.. 37,0% só têm ensino fundamental incompleto; 

e 34,3% já concluíram o ensino médio completo.  

            Com relação ao mercado de trabalho, quase 1/3 das pessoas em idade de trabalhar está 

desempregada. Praticamente o mesmo número de pessoas trabalha com carteira assinada. 

Grande parte dos desempregados são mulheres.  Pouca gente trabalha no próprio bairro, a 

maioria presta serviço no Plano Piloto, neste sentido se faz necessidade gerar empregos ou 

oportunidade de trabalho local. A atividade profissional mais exercida é a de doméstica. Outros 

trabalhos comuns entre os moradores: vendedor, dona de casa, balconista ou atendente, 

agricultor, diarista, pedreiro ou mestre de obras, vigilante ou segurança. Os setores de 

manutenção de casas e edifícios e de construção civil são responsáveis por boa parte da 

experiência profissional adquirida em Mestre D’Armas. 

 

 1.2  Caracterização da organização comunitária: 
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           A organização comunitária representativa na comunidade é: 

Organizações Comunitárias 

Clube Recreativo COOPERCOCO 

Cooperativa COOPERCOCO 

Coordenação dos Moradores de Mestre D’Armas 

Associação de Moradores do Mestre D’armas 

           As lideranças são moradoras do local e estão num processo privilegiado de formação e de 

mobilização para garantir por meio da união a conquista dos desejos de transformar o 

Condomínio Mestre D’armas num lugar com qualidade vida para morar. 

             No Local existe uma Igreja Evangélica Palavra de Vida e a uma Igreja Católica - Sagrado 

Coração de Jesus. 

 
 

 1.3  Caracterização da Intervenção física: 
 

Tipo de intervenção Nº de famílias Nº de pessoas 

Habitação 433 1.600 

Melhoria Habitacional   

Unidade Sanitária   

Ligação Domiciliar (Água) 433  

Ligação Domiciliar (Esgoto) 433  

Ligação Intra domiciliar (Água) 433  

Ligação Intra domiciliar 
(Esgoto) 

433  

Fossa/Filtro Anaeróbio 433  

Regularização Fundiária 433 lotes Urbanos  

Outros   

SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO  
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 2  JUSTIFICATIVA 
 

         Habitação é, desde os tempos ancestrais, o abrigo usado pelo homem para proteger-se 

das ameaças do meio ambiente ou de seu semelhante. De lá para cá houve um avanço; 

Segundo a Agenda Habitat, documento final da II Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos, o termo habitação, compreende não só a moradia, mas também o 

saneamento básico e demais componente de infra-estrutura e serviços públicos.  

         No Brasil a habitação hoje é reconhecida como um direito social pelo art. 6º da Constituição 

Federal e um direito adquirido, garantido por meio de muita luta dos movimentos populares 

organizados.  Fundado no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e V, CF), ele 

abrange, além da garantia da própria moradia, a qualidade e conforto, vinculadas às redes de 

infra-estrutura básica (água, esgoto, energia elétrica e drenagem), ao transporte coletivo e aos 

equipamentos sociais (saúde, educação, segurança, lazer e cultura). Além disso, o inciso IX do 

art. 23 da Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos Estados, do 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
DO DISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

 

 

  
 Interessado: Assessoria de Mobilização Social – ASMOB 
 
Assunto: Projeto Técnico – Trabalho Social (TS) para o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMMV). 

 

Assunto Secundário: Termo de Referência para contratação de pessoa jurídica 

especializada, objetivando a execução mista (indireta) do PTS na Poligonal do Condomínio 

Mestre D’Armas que consiste dos seguintes condomínios: Nova Esperança, Vila Nova 

Esperança,Vila Nova Esperança CH33, Exp.Vila Nova Esperança, R. Recanto do Sossego, 

Estância Mestre D’Armas  I,II,III,IV,V,VI, Nova Planaltina, Residencial Sarandi, Estância 

Planaltina, Setor de mansões Mestre D’Armas I, Parque Mônaco, Mansões Itiquira e 

COOHAPLAN. 

 

 

 

CODHAB 
Governo do Distrito Federal 
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Distrito Federal e dos Municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. Mesmo com todos esses avanços o 

déficit habitacional no Brasil ainda é de 7 milhões 280 mil casas (dados do Instituto João 

Pinheiro), e ainda hoje mais de 11 milhões de brasileiros habitam nos aglomerados subnormais, 

em 6.329 conjuntos habitacionais precários no país (IBGE 2010), dos quais 36, inclusive, estão 

no Distrito Federal.  

        Desde a extinção do Banco Nacional da Habitação - BNH, em 1986, o governo federal se 

ausentou da formulação de uma política que fosse além de programas isolados que sofriam 

mudanças constantes. O mercado privado legal (financiamento, construção e comercialização 

privados) atinge aproximadamente 30% da população brasileira apenas, e está, há muitos anos, 

restrito ao segmento de luxo. A classe média e as pessoas com renda situada abaixo dos 05 

salários mínimos, onde se concentram 92% do déficit habitacional, está sendo percebida agora 

com a estruturação da Política Nacional de Habitação - PNH, mesmo sendo um avanço, está 

longe de amenizar o problema e diminuir este déficit. A questão habitacional como um todo ainda 

é uma dívida histórica no Brasil. 

         A necessidade de construção de uma política habitacional com foco na integração urbana 

de assentamentos precários, especialmente na garantia do acesso ao saneamento básico, à 

regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras políticas sociais e de 

desenvolvimento econômico, é essencial na implementação de qualquer estratégia de combate à 

pobreza e perspectiva de sustentabilidade urbana. Cidades com vastas porções de seu território 

ocupadas por assentamentos precários dificilmente podem ser sustentáveis do ponto de vista 

sócio-ambiental se não efetivarem intervenções que visem à inclusão sócio-espacial do 

expressivo contingente populacional que reside nesses assentamentos. 

        Com a implantação da Política Nacional de Habitação (2004) busca-se a integração da 

política de habitação à política de desenvolvimento urbano. Neste sentido a PNH tem como 

principal meta garantir à população especialmente a de baixa renda, o acesso à habitação digna 

e considera fundamental para atingir seus objetivos a integração entre as políticas mencionadas. 

Por meio do Sistema Nacional de Habitação criado em 2005, pela Lei nº 11.124 que dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de 

habitação de Interesse Social (FNHIS), onde estabelece de forma prioritária viabilizar para a 

população de menor renda o acesso a terra urbanizada e à habitação digna e sustentável, bem 
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como programar políticas e programas de investimentos e subsídios promovendo e viabilizando o 

acesso à habitação voltada à população de menor renda. 

        Os problemas habitacionais urbanos incluem a exclusão social e a segregação espacial da 

população pobre nas favelas e assentamentos informais. As favelas e os assentamentos 

informais localizados nas áreas centrais e nas periferias das principais regiões metropolitanas 

constituem a expressão mais visível dos problemas habitacionais brasileiros.  A favelização é um 

fenômeno essencialmente metropolitano e revela forte demanda reprimida por acesso a terra e 

habitação nas grandes cidades. Outro problema importante diz respeito à persistência de um 

déficit habitacional quantitativo e qualitativo considerável, que incide principalmente sobre a 

população de baixa renda. O déficit habitacional e a favelização são problemas estruturais da 

sociedade brasileira, que se intensificaram devido à urbanização intensa ocorrida a partir de 

1940, com a concentração populacional nas grandes cidades, sem a necessária provisão de 

moradia e serviços de infra-estrutura urbana adequados.  

        A gestão do território reprime a ocupação informal de pobres no centro das cidades, uma 

vez que o Estado utiliza a estratégia de remover tais famílias para novos espaços, sempre fora 

dos centros e ainda faltando os equipamentos básicos de infra-estrutura. Nesse sentido, ao 

tempo em que o Estado começa fornecer infra-estrutura nesses locais, eles imediatamente 

entram em processo de valorização e com isso se processa a expulsão dos moradores mais uma 

vez, para a periferia destas áreas, como é o caso por ex. de Cinelândia, que é periferia e tem no 

seu entorno uma periferia favelada.  Além da necessidade de novas moradias, a população 

necessita de uma reforma urbana, pois as cidades são o retrato da desigualdade social, 

exclusão, violência, desemprego e pobreza, ao lado de condomínios luxuosos gradeados e 

carros blindados. 

        No Distrito Federal essa realidade não é diferente, talvez até mais complexa, pois desde 

suas origens, os processos de grilagem de terras e à especulação fundiária é uma realidade, 

associada à ocupação desordenada das terras públicas e os projetos eleitoreiros de alguns 

governantes. Diante disso, o processo de mobilidade residencial e segregação espacial se 

produzem e se (re) produzem em quase todos os espaços do DF, haja vista que dos 6.329 de 

aglomerados subnormais do país, 36 estão no DF e em toda sua extensão territorial. No DF 

cidades se ergueram na periferia do Plano Piloto para atender demandas de moradia à 

população pobre do DF, como: Cinelândia, Paranoá, São Sebastião, Varjão, dentre outras, que 
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vieram atender o apelo público de erradicação das favelas no Distrito Federal, demanda está 

reconhecida em 1969, quando da realização de um seminário sobre problemas sociais no Distrito 

Federal. No mesmo ano, foi criado um grupo de trabalho que mais tarde se transformou em 

Comissão de Erradicação de Favelas, para erradicar as favelas principalmente no plano piloto.  

         Atualmente a Política de Habitação do DF está a cargo da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), criada pela Lei n° 4.020, de 25 de setembro de 

2007, vinculada à Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano 

do Distrito Federal (SEDHAB) e tem por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem ao 

desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa 

renda, com o intuito de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida 

e a preservação do meio ambiente.   

       Dentre as áreas de regularização em processo está o Condomínio Mestre D’arma em 

Planaltina, objeto desse Projeto Técnico Social, que beneficiará 433 famílias. 

       O trabalho social inserido nos Programas Habitacionais tem se constituído de importância 

fundamental para garantir o acesso de famílias de baixa renda à moradia, ao mesmo tempo em 

que fortalece a perspectiva de sustentabilidade posta pela política pública de habitação. Este 

trabalho possibilita que uma parcela significativa da população tenha, não somente o acesso a 

uma moradia, mas que se envolvam com outras condições inerentes ao exercício da cidadania, 

de geração de trabalho e renda, equidade de gênero e cidadania, na formação de lideranças, 

capacitação de mão de obra e inserção no mercado de trabalho, e deve contribuir no processo 

de tomada de consciência dos beneficiários quanto aos direitos e deveres na sustentabilidade da 

nova moradia. 

      O Trabalho Técnico Social “baseia-se na premissa de que a participação dos beneficiários 

promove uma melhor adequação das intervenções às necessidades e demandas dos grupos 

sociais envolvidos, apresentando-se como contribuição significativa para a sustentabilidade do 

empreendimento” (COTS).  

       Os gestores habitacionais não devem simplesmente desenvolver um Programa ou um 

Projeto, mas, é necessária a adoção de medidas contributivas para mobilização e organização 

comunitária e para geração de emprego e renda. Observa-se a importância do Trabalho Social 

para promover ações que contribuam com a equalização das dificuldades pelas quais as famílias 
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têm enfrentado na luta efetiva pela solução dos problemas da moradia. Muito embora o Trabalho 

Social se apresente com caráter de desenvolvimento sócio econômico e sustentável das famílias 

acompanhadas, o fator potencial para o alcance dos objetivos propostos no Projeto está na 

forma a desvencilhar as barreiras impostas, principalmente às que se referem na participação 

efetiva de cada cidadão, promovendo estratégias para o desenvolvimento dos laços de 

vizinhança, organização comunitária e a participação política. 

        Neste sentido as diversas ações de participação, organização e integração da comunidade, 

prevista no Projeto Trabalho Técnica Social, voltadas para o Condomínio Mestre D’armas 

objetivam atender as prioridades estabelecidas nos eixos: mobilização e participação 

comunitária, empreendedorismo, educação, remoção e reassentamento, bem como ampliar os 

espaços de discussão, de socialização, que possibilitem o empoderamento dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. As ações devem levar em consideração a realidade urbana, rural e 

ambiental da comunidade, bem como as demandas especificas já elencada anteriormente pela 

comunidade quando do planejamento participativo desenvolvido pelo Its-Brasil, como 

mencionado por eles mesmos no relatório final do Planejamento “Sobre atividades que dariam 

certo em Mestre D’Armas, foram mencionados esporte, lazer, indústria, agricultura e turismo. 

Também foram lembradas: feira para venda de produtos, cooperativa de artesanato e serviços 

bancários. Metade das pessoas acredita que essas atividades dariam certas porque é o que o 

bairro precisa, criaria locais de compra e venda e as pessoas obteriam trabalho no próprio 

bairro”. Então o projeto técnico tem que resgatar esse processo na busca de atender os anseios 

da comunidade, bem como motivar a discussão e organização dos outros processos necessários 

para melhora da qualidade de vida dos beneficiários e da comunidade como um todo.  

 

 3  OBJETIVOS  
 

Objetivo Geral: 

Desenvolver uma proposta de Sensibilização, mobilização e capacitação da população, 

do Condomínio Mestre D’armas, com o objetivo de garantir a melhora das condições de 

habitabilidade e de qualidade de vida, via processo participativo, envolvendo as famílias nas 

ações programadas. 

Objetivos específicos: 
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 Garantir as informações e orientações necessárias à população, por meio dos 

diversos instrumentos de comunicação existentes, com vistas a ampliar a 

participação efetiva dos beneficiários às diversas ações do Projeto;  

 Fomentar ações que possibilitem o fortalecimento da organização comunitária e das 

Associações Comunitárias, ampliando os espaços participativos da comunidade, 

fortalecendo as iniciativas organizacionais existentes; 

 Introduzir ações de qualificação profissional e de geração de trabalho e renda por 

meio de iniciativas cooperativas e associativas na perspectiva da economia solidária 

como forma de garantir renda e o aumento da renda familiar; 

 Introduzir discussões sobre questões de cidadania, meio ambiente, saúde, 

segurança alimentar; sanitária, patrimonial e Mobilidade Urbana 

 Acompanhar e orientar o remanejamento e o reassentamento das famílias. 

 Monitorar e avaliar o projeto. 

 

 4  METODOLOGIA 

A proposta metodológica do Projeto está orientada na teoria do Desenvolvimento Local 

Sustentável. Esta teoria propõe a revisão do modelo economicista e fundamenta-se na 

descentralização das decisões e no estímulo à participação dos atores sociais na definição dos 

rumos econômicos e sociais do território ao qual pertencem. Ressalta-se que local não é 

sinônimo de pequeno, ou micro, mas de uma delimitação territorial que possua homogeneidade 

em sua dinâmica econômica e social, atual ou futura. Assim, o local pode ser um município ou 

uma região, independentemente das definições oficiais de região, neste caso o território em foco 

é o Condomínio Mestre D’armas.  Neste sentido o processo de desenvolvimento se configura em 

um desenvolvimento endógeno, ou seja, enfatiza a mobilização de recursos latentes no território 

do Condomínio Mestre D’armas, privilegiando os esforços de dentro para fora, promovendo uma 

mudança gradativa de mentalidade e a descentralização do poder e da gestão de projetos por 

meio do estímulo à organização social, com o propósito de racionalizar os recursos públicos, e 

adaptar os projetos às condições e necessidades do local. É um processo que tem como 

princípio o compartilhamento de recursos e de benefícios sócio-econômicos, políticos ou 

ambientais. Esse compartilhamento se dá por meio da necessidade de articular parcerias entre 

instituições públicas e privadas, organizações não-governamentais, órgãos de classe, entidades 
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comerciais e religiosas, dentre outras. Neste caso parceria significa a convergência orientada de 

interesses de diferentes atores sociais para objetivos comuns. Todas essas ações devem ser um 

processo permanente de produção e elevação do conhecimento da sociedade local, instrumento 

capaz de alavancar e provocar as iniciativas e competências locais, fortalecendo os atores 

sociais e suas organizações com vistas à sustentabilidade.   

O Desenvolvimento Local nesse foco é uma estratégia pró-ativa de combate à pobreza e 

redução das desigualdades. Neste caso podemos considerar como elementos chave a 

organização, os processos participativos, a autonomia, a identidade, a cooperação, a força e a 

organização social do trabalho e o conhecimento local como uma ação integrada, mais próxima 

da realidade e da instância final do desenvolvimento: o território, a família e o individuo. Para que 

isso aconteça torna-se fundamental a criação de espaços para que a sociedade participe e possa 

exercer a democracia participativa, criando os mecanismos que incrementem a participação da 

sociedade nas tomadas de decisões, reconhecendo e respeitando os direitos de todos, 

superando as práticas e políticas de exclusão e permitindo o exercício da cidadania ativa.  Neste 

sentido a direção da política habitacional do Distrito Federal e a proposta de regularização de 

Condomínio Mestre D’armas devem ir além da ordenação da ocupação do solo, da preservação 

do meio ambiente, da promoção de políticas sociais e econômicas, da construção de vias de 

acesso e a instalação de equipamentos públicos, e possibilitar o processo participativo de toma 

de decisões de todos os atores sociais do local.  

Atendendo a esse propósito, o Projeto Técnico social terá no incremento de suas ações 

os recursos metodológicos organizados em torno do referencial teórico metodológico adotado, 

primando por métodos democráticos de participação no processo da intervenção social, pois 

entende que a base da democracia e da cidadania está na participação efetiva das pessoas na 

construção dos processos sociais, e que a ordem social não é natural, como ela não é natural é 

possível falar em mudanças e na construção de uma nova ordem social. A participação é um 

aprendizado e é através dela que aprendemos a conversar, a decidir e agir coletivamente. 

Neste sentido o projeto trabalhará na macroação, “ações Informativas” por meio de 

reuniões, utilização dos diversos meios de comunicação, parcerias institucionais e comunitárias e 

articulação das lideranças, para garantir que toda população seja informada do andamento das 

obras e dos projetos aí desenvolvidos e construam nesse processo um censo de pertença nesse 

envolvimento. Também está previsto a Implantação de espaço “Plantão social”, onde uma equipe 
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será preparada para atender a população. Além da realização de diagnostico participativo, 

diagnostico socioeconômico e sociocultural, monitoramente e avaliação de processos e de 

resultados.  

Na macroação, “Mobilização e Organização Comunitária” serão utilizados todos os 

mecanicismos para fomentar a participação comunitária, como palestras, fóruns de discussão, 

assembléias, capacitação de liderança, Comissão de Acompanhamento da Obras - CAO, 

formação agentes multiplicadores, realização de cursos de associativismo e cooperativismo 

dentro de uma perspectiva da economia solidária, planejamento participativo, bem como regatar 

e promover atividades socioculturais, etc., atendendo toda demanda pertinentes as necessidades 

apresentadas pela comunidade. Apoiando e fortalecendo ações já em desenvolvimento, 

envolvendo os diversos atores sociais.  

Na macroação, “Geração de Trabalho e Renda”, será realizado diagnóstico das 

potencialidades com o intuito de Identificar o perfil, vocação produtiva e demandas da 

comunidade e do entorno, criar um Sistema para Banco de Dados da população em situação de 

emprego e desemprego, e de oportunidade de empregos, com o intuito de articular com a 

demanda da geração de trabalho no canteiro de obras e outras oportunidades pertinentes de 

mercado de trabalho. Qualificar/capacitar a população beneficiária com diversos cursos de 

qualificação profissional para o mercado de trabalho, bem como para a formação de grupos 

produtivos e empreendedorismo solidário como: associações e cooperativas de produção e 

serviços, bem como orientar, nas temáticas de habilidades básicas: como se processa a 

formação de uma microempresa, ou como se tornar empreendedor individual. 

No eixo educação, serão desenvolvidas várias macroações educativas atendendo as 

demandas da educação: ambiental, saúde, segurança alimentar, sanitária, patrimonial e de 

mobilidade urbana. Essas ações serão realizadas por meio de campanhas educativas, palestras, 

reuniões Socioeducativas, fóruns de discussões, a formação de agentes educadores ambientais, 

campanha de arborização dos espaços públicos e das moradias, campanha da separação do lixo 

doméstico, reciclagem e reaproveitamento de materiais e uso racional dos recursos naturais. 

Reuniões Socioeducativas preventivas de saúde, saneamento básico, segurança alimentar, 

valorização dos bens culturais, mobilidade urbana e de direitos humanos, com o objetivo de 

orientar e informar as famílias. Além de planejar ações de apoio e acompanhamento à remoção e 

reassentamento das famílias. 
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Para cada macro ação serão elaborados projetos e propostas de intervenção, por meio do 

planejamento de execução das atividades, obedecendo aos critérios já estabelecidos para a 

operacionalização do Projeto Técnico Social em que as ações devem levar em consideração a 

realidade urbana e rural e de meio ambiente das comunidades envolvidas. 

 

5.1 – Metodologias de Monitoramento e Avaliação 

          O monitoramento e avaliação são procedimentos complexos e de fundamental 

importância para se identificar dificuldades inerentes aos processos de execução de qualquer 

política pública, bem como de ações e projetos por elas desenvolvidos. Neste sentido o Projeto 

Técnico Social trabalhará com a metodologia de Monitoramento e Avaliação de Multicritérios de 

Analise. As abordagens Multicritérios proporcionam uma melhor adaptação aos contextos 

decisórios encontrados na prática. Elas permitem que um grande número de dados, interações e 

objetivos sejam avaliados de forma integrada. Ao final desta análise, fica claro que os métodos 

Multicritérios para apoio à tomada de decisão agregam um valor substancial à informação, pois, 

não só permitem a abordagem de problemas considerados complexos e, por isto mesmo, não 

tratável pelos procedimentos intuitivo-empíricos usuais, mas também dão ao processo de 

tomada de decisão clareza e transparência jamais disponível quando outros métodos de 

natureza monocritério são empregados, os modelos Multicritérios apresentados, são as 

abordagens mais desenvolvidas e exploradas cientificamente, além de apresentar a maior 

aplicação prática relatada. Torna-se necessário, portanto, selecionar o modelo adequado aos 

problemas complexos de decisão relacionados aos recursos habitacionais, para que a 

preocupação dos principais atore sejam exploradas e que haja trade-offs6 entre objetivos 

conflitantes, levando à avaliação as opções de diferentes perspectivas. 

           Os Métodos Multicritérios de Apoio à Decisão permitem avaliar critérios que não podem 

ser transformados em valores financeiros. Sua aplicação é apropriada para comparar 

alternativas de projetos, políticas e cursos de ação e também para analisar projetos específicos, 

identificando seu grau de impacto global, as ações mais eficazes e as que devem ser 

modificadas. Desta forma, a metodologia Multicritérios dá ao grupo envolvido no processo de 

                                                 
6
 Um trade-off se refere, geralmente, a perder uma qualidade ou aspecto de algo, mas ganhando em troca outra qualidade ou aspecto. 

Isso implica que uma decisão seja feita com completa compreensão tanto do lado bom, quanto do lado ruim de uma escolha em 
particular. 
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tomada de decisão, subsídios necessários para se obter uma solução que melhor se ajuste às 

suas necessidades. Através dos modelos Multicritérios, o “decisor” poderá estimar as possíveis 

implicações de cada curso de ação, de modo a obter uma melhor compreensão das vinculações 

entre suas ações e seus objetivos. É importante salientar, que os “decisores” devem ser 

objetivos sempre que possível. O fato de a introdução de critérios múltiplos proverem certa 

subjetividade não quer dizer que as análises devem ser avaliadas casualmente ou 

subjetivamente. Durante o desenvolvimento do modelo se adota uma postura construtivista, o 

que proporciona, seguindo o paradigma da aprendizagem, uma crescente agregação de 

conhecimento sobre o problema em foco. Embora a objetividade seja uma preocupação 

importante, deve-se lembrar que a tomada de decisão é, antes de tudo, uma atividade humana, 

fundamentada na noção de valor. Logo, a subjetividade é o motor da decisão. Atores são 

pessoas que tem uma posição no contexto decisional, tem interesses comuns nos resultados 

das decisões e influenciam na decisão através de seus valores individuais.  

                 

 

 

Análise da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – MCDA 

 
Teoria da MCDA 

 
 Fundamentação Teórica da MCDA 

 
Conceitos Básicos 

               Os métodos Multicritérios de modo cientificamente formalizado e orientado para 

aplicações reais surgiram basicamente ao final dos anos 1960, inicialmente em Paris (Roy, 

1968), e durante a década seguinte, nos Estados Unidos (Saaty, 1970) e (Keeney e Raifa, 

1976). Esses trabalhos pioneiros refletiam, sobretudo a insatisfação com as metodologias de 

avaliação de projetos até então disponíveis, que ou pautavam-se apenas em consequências 

expressas em unidades monetárias como as análises do tipo benefício/custo (Weimar et al., 

2005) ou com as análises custo-efetividade (Levin e McEwan, 200). 

            Os métodos Multicritérios que surgiram na década de 1970 direcionavam–se solucionar 

problemas decisórios com as principais características descritas a seguir. 
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1. Os critérios de resolução do problema eram, no mínimo, dois e estes 

conflitavam entre si; 

2. Tantos os critérios como as alternativas não eram claramente definidos; 

3. Os critérios e as alternativas estar interligados 

4. A solução do problema dependia de um conjunto de pessoas, cada uma com 

seus pontos de vista, muitas vezes conflitante entre si. 

5. As restrições do problema não eram bem-definidas, podendo existir dúvidas a 

respeito do era critérios e do que era restrição; 

6. Os critérios podem ser expressos de forma cardinal (numérica), verbal 

(semântica) ou ordinal, dependiam dos dados disponíveis e da própria natureza 

dos critérios. 

 Os métodos Multicritérios têm um caráter científico, trazendo consigo a capacidade de 

agregar, de maneira ampla, todas as características consideradas importantes, inclusive os 

aspectos subjetivos dos decisores. Possibilita a inclusão de todos os aspectos relevantes, 

segundo, o ponto de vista do decisor na sistematização do processo referente aos problemas 

de decisão. Esses métodos têm um enfoque diferenciado para os problemas e passam a atuar 

sob a forma de auxílio à decisão, envolvendo não somente uma representação 

multidimensional dos problemas, mas também incorporando uma série de características bem 

definias em relação à sua metodologia, tais como: 

 A análise do processo de decisão, em que essa metodologia é aplicada, 

tem sempre a finalidade de identificar informações críticas; 

 A existência de uma melhor compreensão acerca das dimensões do 

problema; 

 A possibilidade de ter diferentes formulações válidas para o mesmo 

problema; 

  O uso de representações explícitas de uma estrutura de preferências é 

mais apropriado a um problema de apoio à decisão, em vez de 

representações numéricas determinadas sem a participação dos 

decisores.  

               A partir dessas características, percebe-se o esforço para representar, o mais 

fielmente possível, as preferências do decisor ou grupo de decisores. As metodologias de 

Multicritério de Apoio à Decisão não apresenta uma única solução para o problema ao decisor, 
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mas um conjunto de soluções em que o decisor terá condições de escolher a mais apropriada 

para resolver o seu problema. As metodologias de Multicritério de Apoio à Decisão por meio de 

seus variados métodos têm as seguintes vantagens, Bouyssou (1993): 

 A constituição de uma base para o diálogo entre os decisores, utilizando 

diversos pontos de vistas comuns; 

  Maior facilidade para incorporar incertezas aos dados, segundo cada 

ponto de vista; 

 Enfrentar cada solução como um compromisso entre objetivos em conflito. 

                As Metodologias de Análises Multicritérios constituem-se como uma evolução da 

Pesquisa Operacional (PO). Uma das principais correntes de pensamento Multicritérios 

desenvolvida, foi a Multicriteria Decision Aid (Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

- MCDA). Esta metodologia propõe a modelar o contexto decisório, com vistas a gerar 

conhecimento aos envolvidos no processo, de tal forma a permitir a construção de um modelo 

nos quais as decisões são baseadas em função do que se acredita ser o mais adequado à 

situação específica (ROY, 1990, p.23). A pesquisa aqui relatada afilia-se à MCDA e seus 

pressupostos construtivistas, conforme praticada no âmbito do Centro de Estudos Avançados de 

Governo e Administração Pública – CEAG/UnB. 

    Neste trabalho o objetivo da utilização dessa ferramenta é a construção de um modelo 

matemático capaz de mensurar os critérios construídos por uma equipe multidisciplinar de 

pesquisadores especialista no assunto abordado baseado Todo este processo é permeado pela 

visão construtivista de Piaget (apud LANDRY, 1995, p.330), segundo a qual o conhecimento é 

resultado da interação entre o sujeito e o objeto da pesquisa. 

 O processo de conduzir a Avaliação utilizando a MCDA requer que a mesma atenda os 

seguintes paradigmas:  

1. A construção de um modelo personalizado que represente de forma 

autentica os valores e preferências dos gestores envolvidos; 

2. O reconhecimento que os gestores mesmo vivenciando o contexto 

diariamente não são claro seus objetivos. O processo utilizado deve 

reconhecer estas limitações de conhecimento e ajudar aos gestores a 

construir seu entendimento segundo seus valores e preferências e adequar 

na construção do modelo; 

3. Os objetivos contidos no modelo MCDA levam em consideração os valores e 
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preferências individuais do gestor e, também de como este é influenciado 

pelo contexto onde atua; 

4. A construção do modelo MCDA requer a participação contínua do gestor, 

para assegurar a construção de seu conhecimento sobre o problema e ter 

legitimidade;  

5. Para dar fundamentação e validade as mensurações realizadas estas 

necessitam atender aos requisitos da Teoria da Mensuração;  

 

3.1.2. Procedimentos para Construção do Modelo  

            A metodologia se divide em três fases principais: (i) fase da estruturação; (ii) fase da 

avaliação; e (iii) fase de elaboração de recomendações. As três fases são demonstradas na 

Figura 1. 
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Figura 1: Fluxo de atividades da Metodologia MCDA 

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller, Noronha, 2001 

             O processo de avaliação de Gestão de Contratos e de Gestão de Convênios, utilizando 

a MCDA será desenvolvido em três etapas distintas: 

            I) Fase de Estruturação 

            Etapa 1 – Identificação dos Decisores e Análise do Contexto Decisório.  

             A identificação dos agentes de tomada de decisão é a primeira coisa a fazer, ou seja, 

identificar as pessoas que irão participar na construção do modelo. Em seguida a analisar o 

ambiente onde o problema está inserido e devem ser claramente identificado, por meio de 

levantamento de informações para chegar às conclusões seguras e precisa. 

           Etapa 2 – Seleção das Alternativas 
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Construção dos descritores 

Construção da escala de 

preferência local e 

determinação das taxas de 
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Elaboração das recomendações  

Análise dos Resultados 

 

El
ab

o
ra

çã
o

 d
as

 r
ec

o
m

en
d

aç
õ

es
 

Fase de 
Estruturação 

Fase de 

Avaliação 

Fase de Elaboração 

das recomendações 



 

 

 
 

 

 

 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – ASMOB – 61 3214-1819 

 Página 27 
 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

          Os decisores e os pesquisadores devem usufruir de sua experiência pessoal e de sua 

equipe de trabalho para selecionar as alternativas a serem avaliada. Em alguns casos, é fácil 

identificar quais são as alternativas, em outros, é necessário defini-las, em outro ainda pode ser 

necessário reduzir a lista de alternativas em uma lista menor, mais simples de administrar.  

             Etapa 3 – Determinação dos Critérios e Subcritérios  

             Os critérios e subcritérios avaliativos serão determinados em conjunto com os decisores 

um processo que requer várias reuniões com os decisores. Termina as fases qualitativas do 

modelo. 

            II) Fase de Avaliação 

            Etapa 4 – Mensuração dos Critérios e Subcritérios  

Os critérios e subcritérios avaliativos serão mensurados por meio de software especializado 

HIVIEW que usa programação linear. Em seguida passa para serem avaliados pelos os 

decisores. 

           Etapa 5 – Mensuração o Objeto em Estudo   

Após a Etapa 4 o modelo está construído, segue para avaliar o objeto em estudo. Este modelo 

consegue detectar os pontos fortes e fracos em valores numéricos por meio de gráficos. 

Apresentam três resultados numéricos: avaliação em cada subcritério (avaliação local); 

avaliação em cada critério (avaliação parcial); Avaliação global (avaliação local + avaliação 

parcial). Termina as fases quantitativas do modelo. 

 

           III) Fase da Elaboração e Recomendações  

 

           Etapa 6 – Descrição dos Resultados Obtidos  

           Esta última etapa os pesquisadores analisam os resultados obtidos e apresentam um 

conjunto de soluções viáveis.  

              Esse método aliado aos demais instrumentais e métodos participativos como os 

diagnósticos: participativos, socioeconômico, sociocultural e as demais intervenções 

participativas, darão à Política de Habitação e ao Trabalho Técnico Social o respeito e a 

confiabilidade que a Política e o projeto por si só já tem, porém isso ocorrerá junto à comunidade 

e todos os atores participes do processo e terá papel fundamental no empoderamento dos 

atores sociais envolvidos. 
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 5  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  
 

Nome Formação Acadêmica Atribuição na Equipe Número de Horas 
disponibilizadas ao 

projeto 

Coordenação 
Equipe Técnica 

01 Assistente Social 
01 Assistente Social 

01 Pedagogo 
 

04 agentes pró-moradia 
DF (selecionados 

estagiários e membros da 
comunidade) 

Coordenação/Intervenção 
Intervenção 
Intervenção 

40 horas 
 

40 horas 
 

20/40 horas 

Equipe técnica 
Apoio 

01 Assistente Social 
 

01 Apoios Técnicos de 
Nível Médio 

 
Plantão Social 

 

 
40 horas 

 
 
 6  PARCERIA 
 

Para a realização das atividades o projeto social poderá contar com a parceria dos 

seguintes órgãos governamentais, devendo ser formalizados convênios entre a empresa 

executora e os órgãos governamentais, com a interveniência da CODHAD; 

 Administração Regional da Planaltina 

 Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS- Planaltina 

 Centro de Ensino Fundamental e Médio Pompilho Marques de Sousa  

 Centro de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek  

 Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal-ADASA 

 CAESB - Companhia de Saneamento de Brasília 

 Companhia Energética de Brasília - CEB 

 Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR 

 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBDF 



 

 

 
 

 

 

 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF – www.codhab.df.gov.br – ASMOB – 61 3214-1819 

 Página 29 
 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

 Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil - NOVACAP 

 Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 

 Secretaria de Cultura 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento social e Transferência de Renda - 

SEDEST 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

 Secretaria de Estado de Educação 

 Secretaria de Estado de Obras 

 Secretaria de Saúde 

 Serviço de Ajardinamento de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

 IBAMA 

 IBRAM 

 Organizações não Governamentais 

 Organizações Locais e Lideranças locais 

 

 
 

 7   VALORES DA INTERVENÇÃO: 
 

 OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento 43.076.349,03 1.060.752,76  44.137.101,79 

Contrapartida 
(Financeira) 

2.767.744,54 68.155,56 2.835.900,10 

Contrapartida 
(Bens e serviços) 

   

Outros    

TOTAL 45.844.093,57 1.128.908,32 46.973.001,89 

 

 8  PRAZOS 
 

Prazo de Obras: 1 2 meses 

Prazo do Trabalho Técnico Social: 09 meses (período de obras) e 03 meses (pós-ocupação)   
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 9  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES: 
 

Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
Mês 
 1 

 
Mês  

2 

 
Mês  

3 

 
Mês 
 4 

 
Mês 
 5 

 
Mês 
 6 

 
Mês 
 7 

 
Mês 
 8 

 
Mês  

9 

 
Pós ocupação 

 
 
 
 
 
 
 

Mobilização e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 

Ações 
Informativas 

 

08 - Reuniões com os beneficiários 
para apresentação do projeto social e 
de engenharia com a participação de 
70 pessoas. 

            

Criação de 01 Plano de Comunicação 
para o Projeto. 

            

Implantação de 01 espaço para 
atendimento denominado de Plantão 
Social e funcionamento do mesmo. 

            

01 Oficina de texto para jornal, para 15 
jovens. 

            

01 oficina de fotografia para o jornal, 
para 10 jovens. 

            

Produção de 04 jornais comunitários 
com circulação de 03 em 03 meses. 

            

01 Reunião de Planejamento com as 
lideranças locais para apresentação do 
projeto com vistas de articular e 
comprometer os mesmos num 
processo de parceria para 
desenvolvimento de ações conjuntas 
durante o projeto. Pelo menos 20 
participantes 

            

Realização do diagnóstico 
socioeconômico e sociocultural e 
apresentação de resultado 

            

Realização de 01 Diagnóstico Rápido 
participativo, o mesmo permite que a 
comunidade faça o seu próprio 
diagnóstico e a partir daí comecem a 
autogerenciar o seu planejamento e 
desenvolvimento. Está ação será 
estendida às lideranças comunitária e 
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aos beneficiários eleitos em reuniões 
de apresentação. Pelo menos com 30 
participantes 

 
Articulação 

para Parcerias 
 

Serão realizadas Visitas Técnica à 
Rede Socioassistencial e comunitária 
para identificação e cadastramento por 
meio de questionário próprio com 
objetivo de criar um banco de dados e 
posteriormente possibilitar a 
elaboração de 01 cartilha informativa 
para distribuir aos beneficiários. 

            

Articular e envolver toda rede no 
desenvolvimento das ações propostas 
num processo de parceria e 
compromisso. 

            

 
Capacitação da 
equipe Técnica 
 

01 Capacitação de 40 horas para a 
equipe técnica em desenvolvimento e 
aplicação da metodologia de Jogos 
cooperativos com objetivo de 
reproduzir está técnica nas atividades 
do projeto. 

            

 
 

Avaliação e 
Monitoramento 

 

Contratar especialistas para 
Elaboração de indicadores e 
instrumentos técnicos para 
monitoramento e avaliação do projeto 
por meio da metodologia de 
Monitoramento e Avaliação de 
Multicritérios de Analise. 

            

Aplicar o Monitoramento e os 
procedimentos avaliativos durante o 
projeto. 

            

Aplicar pesquisa pós 
ocupação/satisfação. 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
Mês  

1 

 
Mês 

2 

 
Mês 

3 

 
Mês 

4 

 
Mês  

5 

 
Mês 
 6 

 
Mês 

7 

 
Mês  

8 

 
Mês  

9 

 
Pós ocupação 

 
 
 
 
 
 

Participação 
Comunitária e 

Desenvolvimento 
sócio organizativo 

 
 
 
 
 
 
Mobilização e 
Organização 
Comunitária 

 

01 Reunião com presença dos eleitos na 
1º reunião e lideranças beneficiários para 
efetivar a Formação da CAO – Comissão 
do Acompanhamento de Obras e 
discutir/elaborar/aprovar/ Regimento 
Interno da Comissão 

            

01 Reunião Mensal da equipe técnica 
com a CAO para avaliação e informação 
geral do mês 

            

03 Reuniões com equipe técnica, 
beneficiários, lideranças parceiros locais, 
p/ Incentivar a criação de um Fórum 
Permanente para discussão da execução 
da política de habitação na comunidade. 

            

01 Capacitação de 40 horas com as 
lideranças comunitárias sobre o tema: 
planejamento participativo e mobilização 
social.  

            

 
 
 

Atividades 
socioculturais 

 

Visita da Coordenação do Projeto às 
redes culturais do DF, com propósito de 
agendar a realização, por meio de um 
cronograma, com datas definidas de 
atividades culturais para serem 
realizados na comunidade. 

            

04 ruas de lazer com: gincanas, 
atividades esportivas, etc. para crianças 
e jovens.  

            

Identificar as manifestações culturais 
desenvolvidas na comunidade e integrar 
essas ações durante a execução do 
Projeto. 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
Mês  

1 

 
Mês 

2 

 
Mês 

3 

 
Mês 

4 

 
Mês  

5 

 
Mês 
 6 

 
Mês 

7 

 
Mês  

8 

 
Mês  

9 

 
Pós Ocupação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedorismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geração 
de 

Trabalho 
e Renda 

 
 
 
 
 

Realizar 01 diagnóstico das 
potencialidades com o intuito de Identificar 
o perfil, vocação produtiva e demandas da 
comunidade e do entorno e entrega de 
resultados 

            

Criar 01 Sistema (software) para banco de 
dados de oportunidade de emprego e de 
desempregados, com o intuito de articular 
oportunidades para o mercado de 
trabalho, bem como atender a oferta de 
mão de obra no canteiro de obras e ainda 
a oferta de cursos de qualificação que 
estarão sendo disponibilizados pelo 
projeto. 

            

Alimentar o sistema por meio de 
cadastramento permanente das 
empresas, empreendimentos e dos 
desempregados, os encaminhado por 
meio do Plantão social durante toda a 
execução do projeto. 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIOANL 
Eixo 

 

Macroação 
 

Atividades 
 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Pós ocupação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedorismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geração 
de 

Trabalho e 
Renda 

 
 

01 curso de Corte e Costura Industrial para 
10 mulheres. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 Curso de Condutor de visitantes em 
ambientes naturais para 10 pessoas 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 Curso de Montagem/Configuração/ 
Manutenção de computadores, para 10 
jovens. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 curso de pedreiro para 10 jovens, 
homens e mulheres. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 
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Eixo 
 

Macroação 
 

Atividades 
 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Pós ocupação 
 

  01 Curso de assentamento de cerâmicas e 
azulejos para 10 jovens homens e mulheres.  

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 Curso de Eletricista residencial e predial 
para 10 jovens e homens. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 curso de Bombeiro Hidráulico, para 10 
jovens e homens.  

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 Curso de cooperativismo e gestão de 
cooperativas para 20 egressos dos cursos 
de qualificação profissional. 

            

01 curso de Cabeleireira/o para 10 homens 
e mulheres. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor 
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Eixo 
 

Macroação 
 

Atividades 
 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 
8 

Mês 
9 

Pós ocupação 
 

  01 curso de Manicure/pedicura  para 10 
jovens e mulheres. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 

            

01 curso de grafitagem para 10 jovens. 
 

            

01 curso de Artesanato de embalagem com 
aproveitamento de recursos naturais para 20 
artesões. 

            

01 curso de habilidades básicas com os 
seguintes temas: Saúde e Segurança do 
Trabalho, Educação Ambiental, Direitos 
Humanos, Sociais e Trabalhistas, Relação 
Interpessoal no Trabalho e O que é um 
Micro-empreendedor. 
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Eixo 
 

 

Macroação 
 

 

Atividades 
 

 

Mês  
1 

 

Mês 
2 

 

Mês 
3 

 

Mês 
4 

 

Mês  
5 

 

Mês 
 6 

 

Mês 
7 

 

Mês  
8 

 

Mês  
9 

 

Pós-ocupação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 

 
 
 
 
 

Educação para 
Saúde 

 

01 reunião socioeducativas sobre 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 
- DST/AIDS para 50 beneficiários. 

            

01 reunião socioeducativas sobre 
Drogas e dependência Química para 
50 beneficiários. 

            

01 reunião socioeducativas sobre 
Gravidez na adolescência para 50 
beneficiários. 

            

01 reunião socioeducativas sobre 
prevenção do Câncer de útero para 50 
mulheres 

            

02 reuniões socioeducativas/ oficinas 
sobre segurança alimentar e oficina de 
reaproveitamento de alimentos 60 
mulheres (tarde e noite) 16 horas 

            

02 Palestras preventivas, sobre Saúde 
Bucal em parceria com os profissionais 
de saúde odontológica. 100 pessoas 

            

 
 
 

Educação 
Ambiental 

 

Seleção de 10 jovens acima de 16 
anos nas escolas públicas. 

            

01 Oficina de Formação de 40 horas 
para os jovens selecionados para 
agentes de meio ambiente.  

            

Campanha de mobilização para 
separação do lixo doméstico.  

            

Campanha de arborização dos 
espaços públicos e das moradias 

            

 

 

 

 



                                                    G OVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL-CODHAB 

 

 

 
 

CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
                                    SCS Quadra 06 – Lotes 13/14, Bloco A – 70.306.918 – Brasília - DF Página 38 

 

 

 

 
 

Eixo 
 

 

Macroação 
 

 

Atividades 
 

 

Mês  
1 

 

Mês 
2 

 

Mês 
3 

 

Mês 
4 

 

Mês  
5 

 

Mês 
 6 

 

Mês 
7 

 

Mês  
8 

 

Mês  
9 

 

Pós-ocupação 

  
 
 

Educação 
Patrimonial 

 

01 Palestra com o Tema “Educação 
Patrimonial: Conhecer para Preservar” 
para 50 beneficiários   

            

Campanha Educativa na Escola por 
meio do uso de fantoches e criação de 
enredo para e um personagem símbolo 
da campanha – “Dom Patrimônio” 

            

 
Educação para 

Mobilidade 
Urbana 

 

 
02 palestras sobre paz no transito, 
regras de transito e acessibilidade 
urbana. Para 100 pessoas 

            

 
 

Educação para 
os Direitos 
Humanos e 

Sociais 

02 Palestras sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente-ECA. Para 
100 pessoas 

            

01 palestra Lei Maria da Penha. Para 
50 pessoas 

            

02 Palestras sobre Bullyng (Respeito 
às diferenças. Para 100 pessoas 

            

 
 
 

Educação 
Sanitária 

 

02 Palestras sobre os temas “Doenças 
epidêmicas” dengue, hantavirose, 
leptospirose. Para 50 pessoas 

            

02 Palestras sobre o tema “Saúde e 
Hábitos de Higiene” 
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Eixo 
 

 

Macroação 
 

 

Atividades 
 

 

Mês 
10 

 

Mês
11 

 

Mês 
12 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remoção e 
Reassentamento e 

Pós ocupação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio ao 
remanejamento e 
Reassentamento 

das famílias 

Orientação permanente por meio do 
plantão social para as famílias que 
serão removidas. E a realização de 
Reuniões de Orientação por Problema 
Identificado nas Unidades 
Habitacionais.  Encaminhar para a 
Rede Socioassistencial os beneficiários 
em situação de vulnerabilidade que 
necessitarem de apoio. A demanda que 
aparecer 

            

Distribuição de 01 Cartilha com 
Informações acerca do novo Ambiente 
Construído, Uso Adequado das 
Instalações e Unidade Habitacional 
Ocupação das Unidades e Instalações 
e recomendações de uso correto dos 
serviços. Para atender os 561 
beneficiários 

            

05 Palestras com Grupos de 
Vizinhança sobre o novo Ambiente 
Construído. 250 pessoas 

            

03 Palestras em parceria com a 
CAESB com Grupos de Vizinhança 
sobre o Uso Racional e Correto das 
Redes de Água Esgoto e Tarifa Social 
150 pessoas. 

            

03 Palestras em parceria com a CEB 
com Grupos de Vizinhança sobre o uso 
Racional de Energia Elétrica e Tarifa 
Social. 150 pessoas 
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 10  AVALIAÇÃO: 
 

             No escopo deste trabalho, utilizaremos a seguinte definição de avaliação, conforme 

mencionada em Chianca (2001:16), como ponto de partida para reflexão do escopo envolvido: 

“A coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os resultados de um 

programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação de critérios, passíveis de serem 

defendidos publicamente, para determinar o valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, 

efetividade ou importância do programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, 

gerando recomendações para melhorar o programa e as informações para prestar conta ao 

público interno e externo ao programa do trabalho desenvolvido”. 

            A avaliação global de projetos e programas sociais pode ser subdividida nas seguintes 

avaliações: 

 Avaliação do marco zero, 

 Avaliação de processo ou formativa, e 

 Avaliação somativa.  

            A avaliação do marco zero ocorre antes da instalação de um determinado programa ou 

projeto e serve para orientar a equipe responsável por ele no planejamento das ações, 

garantindo o máximo de proximidade às reais necessidades e expectativas dos futuros usuários.  

           A avaliação de processo ou formativa tem como objetivo prover informações essenciais 

sobre um determinado programa ou projeto para que os gestores possam introduzir mudanças a 

fim de melhorá-lo ainda durante seu processo de implementação.  

          Já a avaliação de produto ou somativa é conduzida após o término de um programa, 

projeto, ou ação, servindo basicamente para julgar o mérito e a relevância dos mesmos em 

relação a determinados critérios.  

           E a avaliação de impacto é o efeito final ou impacto de um projeto deve ser examinado 

após o período de implementação das ações. 

          Os indicadores de resultados devem ser comparados àqueles iniciais, observados no 

Marco Zero. Para que seja possível a avaliação de um projeto ou programa social, deve-se fazer 

um esforço, desde o planejamento inicial das atividades, para identificar e desenvolver 

indicadores de resultados do projeto Em projetos sociais, indicadores são parâmetros 

qualificados e/ou quantificados que servem para detalhar em que medida os objetivos de um 

projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica. 

Para o desenvolvimento do Monitoramento e Avaliação deste projeto será contratado consultoria 

especializada Planejar, organizar e desenvolver os mesmo. 
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14- DIAGNÓSTICOS/AVALIAÇÕES:  
 
            
           Durante o período de execução serão realizados além do diagnostico participativo os 
seguintes outros: 
 
 
 
14.1 - Diagnóstico das potencialidades com intuito de identificar perfil vocação produtivas 

e demandas da comunidade e do entorno. 
 
 
 
    Ação: Diagnóstico Rápido Participativo – DRP e pesquisa de Campo. 
 
 

METAS 
 

ATIVIDADES RESULTADOS PERÍODO 

Levantamento, 
identificação  e 
análise das 
potencialidades e 
demandas 
produtivas. 
 
 

Encontro de 
Sensibilização para o 
diagnóstico participativo; 
Pesquisa de campo sobre 
a realidade econômica, 
política, ecológica e 
cultural; 
 

Caracterização da 
realidade produtiva da 
comunidade; 
Caracterização das 
demandas da 
comunidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 meses Construção de 
indicadores de 
Sustentabilidade  
econômica, 
política, 
ecológica e 
cultural. 

Encontros temáticos para 
identificação da realidade 
produtiva, necessidades, 
demandadas e construção 
de indicadores. 
 

Indicadores de 
Sustentabilidade 
econômica, política, 
ecológica e cultural 
 

Devolução e 
disseminação 
dos resultados 
do Diagnóstico. 

Encontros temáticos para 
devolução das 
informações do 
diagnóstico; 
 

Publicação Impressa do 
Diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    G OVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL-CODHAB 

 

 

 
 

CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
                                    SCS Quadra 06 – Lotes 13/14, Bloco A – 70.306.918 – Brasília - DF Página 42 

 

 

 

 
          14.2 - Diagnóstico sócio Cultural.  
     
 
         Ação: Diagnóstico Rápido e Participativo - DRP 
 
 

METAS 
 

ATIVIDADES RESULTADOS PERÍODO 

 
 
 
 
Levantamento, 
identificação e 
análise da 
realidade sócio 
cultural da 
comunidade 
 

Encontros de 
Sensibilização para o 
diagnóstico sócio cultural 
participativo; 
Pesquisa de campo sobre:  
1 – Natureza e Ecologia; 
2 – Cultura, Educação e 
Saúde; 
3 – Gênero e Etnia; 
4 – Política e Liderança; 
5 – Recursos Públicos e 
Organização Comunitária; 
6 – Direitos Humanos. 
7- Manifestações 
populares, dentre outros 

Composição de Grupos 
Temáticos para Produção 
Coletiva de 
conhecimentos sobre os 
resultados da pesquisa; 
Caracterização da 
realidade Sócio Cultural 
da comunidade; 
Registro sobre a História 
da Comunidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
02 meses 

Devolução e 
disseminação 
dos resultados 
do Diagnóstico. 

Encontros temáticos para 
devolução das informações 
do diagnóstico; 
 

Publicação Impressa do 
Diagnóstico. 

 
 
 
           Pesquisa de avaliação pós ocupação/nível de satisfação dos beneficiários   

 

          Avaliação Pós ocupação/Satisfação:  

 

          A avaliação será coletiva privilegiando a cultura da pesquisa participativa, sendo trabalhada 
também a auto-avaliação processual e permanente, com vistas a apoiar o protagonismo social. 

Para tanto podem ser utilizados os seguintes indicadores qualitativos para fomentar a discussão 
avaliativa: 

 Nível de satisfação e adequação pós ocupação. 

 Motivação e empenho pessoal e comunitário para a sustentabilidade econômica, 
política, ecológica e cultural. 

 Capacidade em articular a vida pessoal e comunitária com o trabalho desenvolvido 
para o desenvolvimento humano, solidário e sustentável. 

 Motivação e empenho para aprender e ensinar em situações interculturais e 
comunitárias. 
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 Cumprimento da proposta pedagógica e curricular (calendário, metodologia e 
conteúdo planejado) e dos compromissos assumidos com a comunidade. 

 Capacidade didática de promover aprendizagens significativas em situações 
interculturais. 

 Conhecimento e pesquisa em aportes didático-pedagógicos que atendam ao 
repertorio de necessidades que se apresentem durante o processo formativo. 

            É, portanto, responsabilidade de todos os participantes avaliarem o processo formativo, 
buscando ampliar e qualificar o ensino e a aprendizagem, tratando o contexto avaliativo na 
qualidade de prática permanente e processual, presente em todos os momentos (antes, durante 
e depois).  

           Atividades:  

1 – Encontros avaliativos com os participantes do projeto; 

2 – Entrevistas com participantes do projeto por amostragem; 

3 – Elaboração e aplicação de questionários de pesquisas por amostragem; 

4 – Elaboração do Relatório Final.  
 
 
 
 

RELAÇÃO DE ANEXOS: 
Anexo I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
Anexo II - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
Anexo III - CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO 
Anexo IV – DETALHAMENTO DE ATIVIDADES E CUSTOS 

 
 

 

Local e data: _____________________/______/____ 
 

  
 

______________________________                                      _____________________________                                                         
Responsável Técnico (Executor)                                    Responsável Técnico (Proponente)                       

Nome e registro profissional                                                      Nome e registro profissional 
 

 

______________________________ 

Representante do Proponente 

Nome e Cargo 
 

 


