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“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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 1  IDENTIFICAÇÃO 
 
 

 

Programa: PRÓ-MORADIA Contrato: CAIXA nº: 262225-34/2009 

Ação/Modalidade:  
URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. 

Empreendimento: CONDOMÍNIO SOL NASCENTE  

Localização/Município: CEILÂNDIA UF: DF 

Fonte de recursos: 
FGTS 

Regime de execução do PTTS:  
Empreita Global 

Proponente/Agente Promotor:  
Governo do Distrito Federal - GDF 

Executor da intervenção:  
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB 

Tel.: 61-32141802  E-mail: 

Responsável Técnico Social: 
Ana Paula Rodrigues de Andrade 

Formação: 
Serviço Social 

Tel.: 61-3214-1852 E-mail: ana.andrade@codhab.df.gov.br 

Nº de Famílias:        
  

2148 
 

Nº de pessoas:       
 

 8150 (estimado) 
 

Nº de famílias em situação de risco: 
 

878 (estimado) 
 

Nº de mulheres Chefe de Família: 
 

237 (estimado) 

Nº de idosos:   
 

101 (estimado) 
 

Nº de idosos chefes de família:   
 

48 (estimado) 

Nº de pessoas portadoras  
de necessidades especiais              

 

31 (estimado) 
 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais chefes de famílias 

Nº de famílias a serem 
removidas/reassentadas 

1.100 (estimado) 

Renda média familiar (em SM)    
  

1 salário mínimo 
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2.  ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Em 29 de maio de 2009, entre o Governo do Distrito Federal e a União Federal, por 

intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, firmou-se 

o Contrato de Repasse nº: 262225-34/2009, com a finalidade de transferência de recursos 

financeiros da União para Urbanização de Assentamentos Precários, prevendo a realização 

de obras de infra-estrutura, construção de unidades habitacionais e do Trabalho Técnico 

Social, destinados à área do Condomínio Sol Nascente, localizado na Região administrativa 

de Ceilândia. Neste período as atribuições para o atendimento às demandas do trabalho 

social pertenciam à Secretária de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – 

SEDEST, conforme Decreto 33770/2009 Do contrato firmado, a 1ª etapa do Projeto Trabalho 

Técnico Social - PTTS foi então executada pela SEDEST, atendendo em torno de 300 

famílias. Os recursos utilizados para o desenvolvimento do trabalho social foram os de 

contrapartida do GDF, no valor de R$ 353.341,77 (trezentos e cinquenta e três mil e trezentos 

e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).  

             Em 23/12/2011 por meio do Decreto nº 33450/11, a atribuição de desenvolver o 

Trabalho Técnico Social foi repassada à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal – CODHAB, ficando somente para SEDEST o término da execução do 

trabalho técnico da etapa I do Sol Nascente, o da Estrutural e do DNOCS. 

            A segunda etapa do Projeto que atenderá 2.148, também se encontra em atraso, 

sendo o que o inicio da execução deveria ter ocorrido em 21/04/2011, com o término da obra 

previsto para 17/09/2012. Neste sentido, o presente projeto tem por objetivo atender a 

finalização das pendências quanto ao PTTS, que atualmente se encontra em fase de 

avaliação e reformulação, para aprovação na Caixa Econômica Federal. 
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3. DIAGNÓSTICO 
          

           O Condomínio Sol Nascente, encontra-se inserida na Região Administrativa Ceilândia – 

RA IX à qual se limita a oeste com o estado de Goiás, ao norte com a Região Administrativa 

Brazlândia – RA IV, ao sul com a Região Administrativa Samambaia – RA XII e a leste com a 

Região Administrativa Taguatinga – RA III, cerca de 26 km de Brasília, através da DF-095. 

           A cidade de Ceilândia, criada em 1971, hoje com uma população de 449.876 habitantes 

e com um índice de vulnerabilidade social de 55,01% é resultante do primeiro projeto de 

erradicação de favelas do DF. O projeto urbanístico da cidade, que organiza a cidade em 

formato de barril, foi elaborado pelo arquiteto Ney Gabriel neste mesmo ano. Ceilândia 

pertencia ao mesmo território da então RA-Taguatinga.  Em razão do crescimento da 

população, tornou-se necessária a separação desses dois territórios. Hoje a RA de Ceilândia 

engloba as quadras QNN, QNO, QNP, QNQ, QNR e parte da quadra QNM. Além dessas 

quadras, a RA também é constituídas pelo Parque Ecológico e Vivencial do Descoberto, que 

reúne grande variedade de flora, fauna e diversas minas de água e pontos de queda d’ água. 

          O condomínio Sol Nascente está situado próximo a QNQ e é um aglomerado urbanístico 

http://www.codhab.df.gov.br/
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irregular, com inúmeros parcelamentos informais em terras desapropriadas. Nasceu em 1998, 

quando cerca de 180 famílias de carroceiros ocuparam um espaço, onde havia um curral 

comunitário próximo às quadras QNQ, começaram construir barracos e fixar moradia, 

aumentando assim, o número de moradores residentes na área. Com isso, em 2000, o GDF, ao 

perceber que o Condomínio já estava consolidado, promulgou a Lei Complementar nº 330, de 

19 de outubro de 2000, criando o Setor Habitacional Sol Nascente, na referida Região 

Administrativa, transformando em área de interesse e relevância social de baixa renda (GDF, 

2009).  

            Hoje considerada a 2ª maior favela do Brasil, tem uma população de 56.483 moradores, 

com 15.737 domicílios (IBGE 2010).  

            Sendo: 39,7% homens e 60,3% mulheres, destes: 

 Porcentagem Idade 

6,7% 00 a 19 anos 

30,0% 20 a 29 anos 

23,3% 30 a 39 anos 

23,3% 40 a 49 anos 

3,7% 50 a 59 anos 

4,7%    50 anos acima 

                                            Revista Projeção e Docência 
1 

  
Quanto ao grau de escolaridade: 

Porcentagem Grau de Escolaridade 

10,5% Analfabetos 

47,5% Ensino fundamental incompleto 

13,7% Ensino fundamental completo 

6,8% Ensino médio incompleto 

18,2% Ensino médio completo 

1,4% Superior incompleto 

1,1% Superior completo 

                                                                         DIEESE
2 

        De acordo com o diagnóstico social realizado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Transferência de Renda - SEDEST em 2008 existiam 4.500 famílias registradas nos 

cadastros sociais do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Ceilândia Norte. 

                                                 
1

Lima, Alex Jones Simões. Artigo Mobilidade Residencial e Segregação espacial: um Estudo de Caso do Condomínio Sol Nascente em 

Ceilândia, DF, Publicado na Revista Projeção e Docência v. 2, n. 1 p.57-70, março 2011. 
2

-DIEESE - Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. Fev. de 2011  
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Essas famílias possuem renda igual ou inferior a salário mínimo.  

              A população ocupada perfaz 25,3% e a população inativa 71,3%. Os 25,3% da 

população de ocupados estão distribuídos segundo setor de atividade: 

 

Porcentagem Setor de Atividade 

13,6% Indústria 

31,5% Construção civil 

23,6% Comércio 

20,2% Serviços 

1,9% Doméstico 

6,0% Estagiários 

1,0% Outros 

 
                                                                         

       Muitos habitantes não possuem vínculo empregatício formal e a renda provém da 

atividade da catação de lixo e do exercício de atividade de reciclagem.  

             Quanto à infra-estrutura o condomínio Sol Nascente apresenta várias características de 

vulnerabilidade. 

            Nas regiões em que os moradores apresentam poder aquisitivo mais elevado, as 

unidades habitacionais possuem boa infra-estrutura, com pavimentação, rede de esgoto, lotes 

murados, etc., porém a maioria das habitações é precária, tipo barracos, casas sem laje, 

cômodos mal divididos e inacabados, dentre outras. O material das casas não é padronizado, 

encontram-se casas de alvenaria, material aproveitado e madeirite.  

Em relação à infra-estrutura básica a precariedade ainda é maior, em muitas ruas o 

esgoto é a céu aberto, falta de pavimentação, buracos e lixo nos terrenos baldios.  

De acordo com a administração, apenas 5% da população que vive no Sol Nascente 

possui coleta de lixo regular; 33% da população ainda precisam jogar o lixo em pontos de 

coleta distantes da residência e 14% depositam o lixo doméstico em terrenos baldios. A maior 

parte do Sol Nascente não é asfaltada e as erosões aumentam no período de chuvas. Há 

iluminação pública em quase todas as residências. Há disparidade nos endereços, pois 

atualmente o Condomínio Sol Nascente está dividido em vários loteamentos cada um com suas 

respectivas unidades domiciliares, como por exemplo, Zélia Macalão, Vila Madureira, 

Residencial Conquista, Gênesis, Buriti, Casa Branca, Vitória, Novo Horizonte, entre outros. É 

importante salientar que o Condomínio situa-se numa faixa de restrição ambiental e que sua 

ocupação demanda medidas de controle.  

Quanto à questão de empregabilidade e o desenvolvimento econômico no território, 

http://www.codhab.df.gov.br/
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observou-se que na região existem pequenos comércios, onde se destacam farmácias, 

mercados, madeireiras, lojas de confecções, frutaria, dentre outros. 

A segurança é efetivada no condomínio Sol Nascente pelos dois postos de policiamento 

01 na entrada do Condomínio Genesis e outro próximo ao Condomínio Pinheiros.  

Quanto ao transporte público a região é servida por algumas linhas de ônibus que 

passam por áreas específicas do condomínio e por serviços de moto táxi (próximo ao 

condomínio Pinheiro e VC311), além do transporte escolar que realiza deslocamento em 

algumas chácaras.  

Em toda região existe apenas uma Escola Pública que atende a comunidade – Escola 

Classe nº 66, próximo ao Condomínio Gênesis, Chácara 05. 

Em relação ao atendimento dos serviços de Saúde, Observou-se a ausência de Centro 

de Saúde para atender a comunidade. A prestação de serviços é realizada por meio de uma 

equipe do Programa de Saúde da Família - PSF designada para acompanhar 2000 pessoas. O 

PSF está localizado próximo ao condomínio Gênesis. O atendimento dessas famílias é 

realizado pelos centros de saúde nº 8 e 12 situados nas mediações das Quadras QNR e QNP 

respectivamente. 

           Neste sentido percebeu-se a necessidade de realizar processos de urbanização, 

regularização e integração do Condomínio Sol Nascente, considerando que a intervenção 

ocorrerá entre a área urbanizada das quadras QNR, QNQ E QNP e o Rio Melchior, que está 

próximo a essas quadras da Ceilândia. Tal área está delimitada pelas Rodovias BR 070, DF 

180, e DF 085 (EPTG). Vale ressaltar que todas as cessões de direito dessas áreas pertencem 

à Associação dos Carroceiros. 

           O Objeto deste trabalho Social terá a intervenção social com as famílias beneficiárias do 

projeto Pro Moradia atendendo um universo de 2.148 famílias.  

 

 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA: 

          O Condomínio Sol Nascente possui uma população de maioria mulheres, 60,3%, e uma 

população de maioria negros 58,7% (DIEESE), com um índice de vulnerabilidade social de 

74,2%. As famílias em situação de extrema vulnerabilidade social estão distribuídas em: 37,3% 

de famílias com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo; 40,6% de 

famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 0 a 14 

anos e responsável com menos de 04 anos de estudo; 28,3% de famílias na qual há uma 

mulher chefe, sem cônjuge, com filhos menores de 15 anos e ser analfabeta; 8,1% de famílias 

http://www.codhab.df.gov.br/
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na qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada (procurando trabalho) com 04 ou 

menos anos de estudo; 23,8% de família na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não 

estude; e 13,1% de famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com 

pessoas de 60 anos ou mais.    47,5% da população tem ensino fundamental incompleto e só 

18.2% tem ensino médio completo. A população ocupada perfaz 25,3% e a população inativa 

71,3%, esses dados representam um número acentuado de população desempregada tendo 

em vista que 70% da população têm de 20 a 49 anos. O Local tem uma economia voltada para 

o comércio, que gera empregos locais, porém existe uma mobilidade muito grande dos 

moradores para as cidades do entorno de Ceilândia e da própria cidade para trabalhar e 

estudar. No local existem muitas chácaras e as famílias neste local têm pouca perspectiva de 

sustentabilidade neste espaço. Além de uma população de carroceiros que trabalham em 

situação de precariedade e os que sobrevivem da reciclagem. 

 

 1.1  Caracterização da organização comunitária: 
 

           Quanto às organizações comunitárias não existe um mapeamento de organizações 

formais e informais da região, apenas o conhecimento de algumas associações:  

Organizações Comunitárias 

Associação de Carroceiros 

Associação Luz do Amanhecer 

Federação dos Moradores do Sol Nascente FEHSOLNA 

Prefeitura Comunitária 

            

          Algumas dessas associações não são de conhecimento amplo, considerando a área de 

extensão do Sol Nascente e abrangem apenas alguns setores e chácaras. As lideranças 

moram na área e estão envolvidas no processo de discussão da implantação do projeto. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA: 

Tipo de intervenção Nº de famílias Nº de pessoas 

Habitação 2148 8.150 

Melhoria Habitacional   

Unidade Sanitária   

Ligação Domiciliar (Água) 2148  

Ligação Domiciliar (Esgoto) 2148  

Ligação Intra domiciliar (Água) 2148  

Ligação Intra domiciliar 
(Esgoto) 

2148  

http://www.codhab.df.gov.br/
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Fossa/Filtro Anaeróbio 2148  

Regularização Fundiária 2148 lotes Urbanos  

Outros   

 
4 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 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 

http://www.codhab.df.gov.br/
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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 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 de Ceilândia, 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. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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        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: Ceilândia, Paranoá, São Sebastião, Varjão, dentre outras, 

atendendo 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 Setor Habitacional Sol Nascente em 

Ceilândia, objeto desse Projeto Técnico Social, que beneficiará 2.148 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 
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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 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, 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 e rural da comunidade, a extrema situação de vulnerabilidade 

social, à violação de direitos, afinal são 23,8% de crianças de 4 a 14 anos fora da escola, o 

percentual de elevado e mulheres 60,3% e os 28,3% de mulheres chefes de famílias, bem 

como o baixo índice escolaridade e de renda das famílias. Além das demandas especificas 

como o grupo de carroceiros, chacareiros e de reciclagem. Para que o processo de mobilização 

e participação seja efetivo, se faz necessário dividir o território que será alvo de intervenção 

desse projeto em 05 regiões ou mais, para possibilitar a proximidade do público alvo das ações 

programadas, apoiando-os na economia de transporte e tempo de deslocamento, além de 

permitir que os mesmos aumentem os laços de vizinhança e de cooperação. Neste sentido, 

serão mobilizados espaços com condições para abrigar as ações e reuniões nessas regiões.  

 

5 OBJETIVOS  
 

Objetivo Geral: 

Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a efetivação dos 

direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção. 

Objetivos específicos: 

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

diversos instrumentos de comunicação existentes, com vistas a ampliar a 
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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; 

 Garantir informações e orientar com vistas às implicações orçamentárias e 

cuidados com a nova moradia, bem como com o fortalecimento dos laços de 

convivência e relação de vizinhança. 

 Monitorar e avaliar o projeto. 

 

 
 

6 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 Sol Nascente.  Neste sentido, o processo de desenvolvimento se 

configura em um desenvolvimento endógeno, ou seja, enfatiza a mobilização de recursos 

latentes no território do Sol Nascente, 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 comerciais e religiosas, dentre outras. Neste caso parceria significa 
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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 Setor Habitacional Sol Nascente, deve 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 tomada 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 de 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 será preparada para atender a população. Além da realização de diagnóstico 

participativo, diagnóstico socioeconômico e sociocultural, monitoramente e avaliação de 

processos e de resultados.  

Na macroação, “Mobilização e Organização Comunitária” serão utilizados todos os 
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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 a todas as demandas pertinentes 

às 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 atendida 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. Além 

disso, trabalhar nas habilidades básicas questões de: saúde e segurança no trabalho, 

educação ambiental, direitos humanos, sociais e trabalhistas e relações interpessoais no 

trabalho.  

No eixo educação, serão desenvolvidas várias macroações educativas atendendo as 

demandas da educação: ambiental, saúde, segurança alimentar, sanitária, direitos humanos e 

cidadania, 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. 

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, bem como as 

demandas específicas como o grupo de carroceiros e de reciclagem.  
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6.1 – 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-

offs3 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 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 

                                                 
3
 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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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 Multicritérios 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: 

 

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, 
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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, 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 Multicritério 

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 
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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 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 na UnB, 

utilizando a MCDA, foi 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 

          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.  
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             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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 EQUIPE TÉCNICA 
 

7.1 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  
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FUNÇÃO DA 
EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
 
 
 

Coordenador 
do PTTS 

 

O Coordenador/a do PTTS terá como 
principal função garantir a execução 

de todas as atividades, e coordenar a 
equipe técnica social, Planejar 

conjuntamente as atividades com os 
coordenadores de eixos 

ESA/MOC/GTR e acompanhar a 
realização de toda a intervenção, 

manter contato constante e articulado 
com o Responsável Técnico da 

CODHAB. E elaborar juntamente com 
a equipe instrumentos de apoio, além 

da elaboração do Relatório final de 
execução.  

Assistente Social 
com Especialização e 

experiência mínima de um ano 
na Coordenação/ condução de 

projetos Sociais com população 
de baixa renda e/ou formação 

complementar compatível com a 
área de atuação. 

 
 
 
 
 
 

Técnico do 
Plantão Social 

 

O Técnico Plantonista trabalhará 
no Plantão Social, atendendo toda 
demanda de ações vinculadas ao 

Plantão social conforme, 
detalhamento contido nas planilhas 

do PTTS. É função do Plantão 
atender as demandas advindas da 
população alvo, buscar resolução 

para as mesmas, ter sob seu 
controle, lista de beneficiários, 

lista já mapeada da rede 
socioassistencial e comunitária. 

Manter pastas de arquivo e 
cadastro das famílias beneficiárias, 
preencherem livro Ata de Registro 

das atividades e atendimentos 
diários. Fazer controles formais de 
parecer e encaminhamento à rede. 

Elaborar relatório de atividades, 
esta atenta aos mecanismos de 

resultados e colaborar com a 
Coordenação do PTTS na 

elaboração do relatório final. Cabe 
também ao Plantonista coordenar 
a equipe de apoio e dar suporte 
aos coordenadores de eixos e 

Coordenador de PTTS.  

Assistente Social e Psicólogo 
Social, com experiência mínima 

de um ano na condução de 
projetos sociais com população 
de baixa renda e/ou formação 

complementar compatível com a 
área de atuação. 

 

 

 

 

Coordenação 
de MOC 

O Coordenador de MOC será o 
executor exclusivo de todas as ações 
do eixo MOC. Participar de reunião de 

planejamento, buscar apoio no 
coordenador do PTTS. Planejar e 

organizar sempre com antecedência, 
logística, material equipamentos, etc. 

Assistente Social, ou Pedagogo, 
ou Psicólogo Social, ou 

Sociólogo, com experiência 
mínima de um ano na condução 

de projetos sociais com 
população de baixa renda e/ou 

formação complementar 
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Garantir o monitoramento e avaliação 
das ações previstas. Elaborar Diário de 

Campo, relatório de atividades, esta 
atento aos mecanismos de resultados e 
colaborar com a Coordenação do PTTS 

na elaboração do relatório final. 

compatível com a área de 
atuação. 

 
 
 
Coordenador 

de ESA 

 

O Coordenador de ESA será o 
executor exclusivo de todas as 

ações do eixo ESA. Participar de 
reunião de planejamento, buscar 
apoio no coordenador do PTTS. 

Planejar e organizar sempre com 
antecedência, logística, material 

equipamentos, etc. Garantir o 
monitoramento e avaliação das 

ações previstas. Elaborar Diário de 
Campo, relatório de atividades, esta 

atenta aos mecanismos de 
resultados e colaborar com a 

Coordenação do PTTS na 
elaboração do relatório final. 

Assistente Social, ou Pedagogo, 
ou Psicólogo Social, ou 

Sociólogo, com experiência 
mínima de um ano na condução 

de projetos sociais com 
população de baixa renda e/ou 

formação complementar 
compatível com a área de 

atuação. 

 
 
 
 
 

Coordenador 
de  GTR 

 

O Coordenador de GTR será o 
executor exclusivo de todas as 

ações do eixo GTR. Participar de 
reunião de planejamento, buscar 
apoio no coordenador do PTTS. 

Planejar e organizar sempre com 
antecedência, logística, material 
equipamentos, etc.. Coordenar a 
distribuição de vales transportes 

para os cursistas. Garantir o 
monitoramento e avaliação das 

ações previstas. Elaborar Diário de 
Campo, relatório de atividades, esta 

atenta aos mecanismos de 
resultados e colaborar com a 

Coordenação do PTTS na 
elaboração do relatório final. 

Assistente Social, ou Pedagogo, 
ou Psicólogo Social, ou 

Sociólogo, com experiência 
mínima de um ano na condução 

de projetos sociais com 
população de baixa renda e/ou 

formação complementar 
compatível com a área de 

atuação. 

 

 

 

 

 

7.2 EQUIPES DOS FACILITADORES E INSTRUTORES DE CURSO 
 
 

FUNÇÃO  DA EQUIPE ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

 
 

Os Palestrantes/Facilitadores 
das atividades MOC/ESA  
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Palestrantes/Facilitadores 
das atividades dos Eixos  

ESA/MOC  

devem ministrar os conteúdos e 
produzir material didático, 

conforme detalhamento contido 
nas planilhas do PTS. Quando 

solicitado entregar texto 
resumido do conteúdo 
explanado, atentar a 

metodologia utilizada para ação. 

Ter formação em 
educação popular. 

 

FUNÇÃO 
DA EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO  

 
 
 

Instrutores 
das 

atividades do 
Eixo - GTR 

 

Os Instrutores das atividades GTR 
em especial os de habilidade 

específica devem estar atentos ao 
tempo estipulado por lei para aulas 
teóricas e práticas, devem garantir 
apostilas e orientações necessárias 
dos conteúdos ministrados e manter 

sempre atualizada lista de 
presença, que deverá ter a 

assinatura do aluno, atentando que 
a certificação caberá somente para 

os alunos que tenham 80% do 
curso realizado com 

aproveitamento. Quando ocorrerem 
faltas avisar a coordenação do 

GTR, para que a mesma verifique o 
problema. Ao final entregar relatório 

da atividade e o planejamento do 
curso. Os facilitadores/consultores 

de Habilidade Básica deverão 
ministrar seus conteúdos 

articulados com a HE, e terão que 
entregar texto resumido do assunto 

para compor cartilha, conforme 
detalhamento contido nas planilhas 

do PTTS,  

Instrutores Habilitados por 
certificado e com experiência 

comprovada como Instrutor de no 
mínimo 02 anos e ou 

Empresa/Entidade especializada, 
comprovadamente executora de 

curso de qualificação 
profissional, atendendo as 

resoluções do COODFAT e do 
Ministério do Trabalho. 

 
 

7.3  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO. 
 

 

FUNÇÃO DA 
EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO  

 
Apoio às 

atividades  
Internas e 
Externas 

realizadas nos 

Os apoiadores das atividades MOC, 
ESA GTR e Plantão Social devem ser 
pessoas da comunidade, habilitados 
para apoio às atividades, conforme 

detalhamento contido nas planilhas do 

Os apoio deverão ser 
pessoas da comunidade 
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eixos de MOC, 
ESA, GTR 

e no Plantão 
Social. 

 

PTTS.  
Executarão as funções no: 

atendimento e recepção no Plantão 
social, apoio ao Plantonista, no que se 
refere à parte administrativa e limpeza 

do espaço. Atendendo também as 
demandas do Coordenador do PTTS, 
e dos Coordenadores de eixo, bem 
como manter controle de materiais, 
estoque, realizar serviços gerais de 

limpeza, apoiar as atividades na 
recepção, e dinâmicas, quando 

solicitado  

 

7.4  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO . 
 

FUNÇÃO 
DA EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO  

 
 

Avaliação 
Pós Obras 

 
 

Realizar a Avaliação ex-post (Pós 
Obras) conforme detalhamento 
contido nas planilhas do PTTS, 

observando Matriz Avaliativa e os 
Indicadores do Ministério das 

Cidades. 

 

 
Consultor (a) especializado (a) 

 
Digitadores e 
Aplicadores. 

 
8. 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 d CODHAD; 

 Administração Regional da Ceilândia 

 Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS- Ceilândia 

 Escola Classe 66 

 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 

 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP 

 Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil - NOVACAP 

 Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF 
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 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 

 NOVACAP 

 IBAMA 

 IBRAM 

 Organizações não Governamentais 

 Associações e Lideranças locais 

 

 
 

9. VALORES DA INTERVENÇÃO: 

 

 OBRAS  PTTS  TOTAL 

Repasse/Financiamento  5.498.970,27 5.498.970,27 

Contrapartida 
(Financeira) 

 353.341,17 353.341,17 

Contrapartida 
(Bens e serviços) 

   

Outros    

TOTAL DO PTTS  5.145.629,10 5.145.629,10 

 
10. PRAZOS 

 

Prazo de Obras: XX 

Prazo do Trabalho Técnico Social: 18 meses (período de obras) 
                                                             06 meses (pós-ocupação)   
                                                             03 meses (avaliação de pesquisa Pós Ocupação) 

http://www.codhab.df.gov.br/


 
 
 

 

 

 

SCS Q.6  Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF  - www.codhab.df.gov.br  - ASMOB – 61 3214-1852  

 Página 27 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional  do Distrito Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB  

Assessoria de Mobilização  
Social - ASMOB 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES: 
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12. MONITORMANTO E AVALIAÇÃO PROJETO: 
 

             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. 

Neste caso deveria ser já o diagnóstico social realizado, que é considerado para habitação como 

marco zero. 

           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. O monitoramento e avaliação 

Multicritérios atuará na avaliação de processo durante a execução do Projeto, por meio do 

monitoramento continuo de todas as etapas do projeto, pode-se identificar as possíveis falhas na 

execução do projeto, o que possibilita uma recondução diferente no instante que está ocorrendo. 

          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. A avaliação Pós Ocupação será a avaliação de produto. Para o 

Ministério das Cidades a ênfase da avaliação de pós-ocupação é a satisfação do morador sobre 

a moradia, os serviços públicos e sociais a que tem acesso,  ou vai ter após a urbanização da 

comunidade e de todas possibilidades de organizar e ampliar sua vida social e comunitária. Além 

disso, quando o projeto também é monitorado e avaliado durante a execução é possível ampliar 

a visão da nova moradia, pois este além de receber a moradia recebeu por um bom tempo um 

trabalho social, onde o desenvolvimento dele tinha a função de ampliar as possibilidades do 
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morar melhor e acesso a bens e serviços, de emprego e renda etc.  

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

após o período de implementação das ações. A avaliação de impacto deveria ser uma premisa 

dos governos, pois  ela é uma avaliação mais de longo prazo deve mensurar as mudanças 

concretas ocorridas em toda comunidade e no seu desenvolvimento após o investimento 

realizado e das soluções que esse investimento proporcionou à comunidade como um todo não 

só no público alvo do projeto.      

 

13- DIAGNÓSTICOS/AVALIAÇÕES:  

 
               Durante o período de execução serão realizados além do diagnostico participativo os 
seguintes outros: 
 
13.1 - Diagnóstico das potencialidades com intuito de identificar perfil vocação produtivo e 

demandas da comunidade e do entorno (Sol Nascente). 
 

     
 

 
                        
13.3  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. 

 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 
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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 censitária; 

4 – Elaboração do Relatório Final.  

 
 
 
    14 . PLANO DE REMANEJAMENTO E RESSENTAMENTO 

 

            CONTEÚDO 

 

            O Plano de remanejamento e assentamento das famílias é um procedimento que merece 

estudos e cuidados, além de um olhar interdisciplinar, pois está afeto às várias áreas no projeto 

integrado, ou seja: obras, social, jurídico e fundiário. Para isso, é importante a indicação e as 

representações da equipe social, de engenharia, regularização e da construtora com definição de 

papéis que cada um estará desempenhando na tarefa conjunta de remanejamento e/ou 

reassentamento de famílias. Esta equipe técnica terá que planejar e executar as diversas ações 

que são partes do processo tendo como base os seguintes indicativos: 

 Capacitar a equipe técnica indicada para mediar os conflitos durante o processo 

de remanejamento e reassentamento; 

 Ter identificada as ações do governo e o mapeamento da rede socioassistencial 

disponível para atendimento das demandas, como por exemplo: os serviços de 

atendimento para aluguel social, as formas de indenização de benfeitorias, para 

aquelas famílias que possuam uma unidade habitacional superior à oferecida; 

 Identificação das famílias que serão remanejadas e reassentadas, mediante 

estudo da situação de cada família e de grupo de famílias; 

 Esclarecer às famílias da necessidade de sua mudança e a oferta de 

alternativas para desocupação da área necessária ao início das obras; 
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 Construir com as famílias identificadas, de forma participativa, as possibilidades 

para as ações de remanejamento e reassentamento, como prazos, calendário 

de mudança, logística, preparação das famílias para a mudança, dentre outras, 

bem como a organização e forma de participação nas ações do PTTS; 

  Acompanhar as famílias no processo de adaptação à nova moradia; 

  Prever assessoria técnica às famílias para ampliação e ou melhoria das 

unidades habitacionais; 

 Trabalhar a autonomia das famílias para o desligamento da equipe técnica. 

 Diante da complexidade da realidade social, é condição indispensável à 

articulação da intervenção habitacional com as várias políticas setoriais, na 

perspectiva de superar fragmentações e buscar respostas integradas. 

 

                 METODOLOGIA 

 

                 Identificar as famílias e cadastrá-las, observando as condições socioeconômicas e os 

aspectos organizativos da família em relação ao território. Identificação da rede familiar com 

possibilidade de acolhimento, identificação de moradias nas proximidades do território, por meio 

de mapeamento imobiliário e no território. Realizar reuniões com grupos de famílias para 

informação sobre o projeto a ser desenvolvido. Realizar planejamento participativo para 

organização de ações que envolvem diretamente as famílias como, por exemplo: levantamento 

de necessidades, calendário de atividades, melhores dias para mudança, dentre outros. 

Encaminhar via plantão social para os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) os 

beneficiários em situação de vulnerabilidade social que necessitarem de apoio para aluguel, 

inserção em programas de transferência de renda e ou outros serviços. Mediar com a rede 

socioassistencial à inserção das famílias remanejadas nos serviços. Orientação permanente por 

meio do plantão social para as famílias que serão removidas. Realizar visitas e acompanhamento 

no novo local de moradia.  Cronograma de mudança, previsão de aluguel de caminhões e de 

ajudantes para mudança. Apoio permanente nos primeiros 07 meses da obra, considerados 

como o período mais intenso e conflituoso, principalmente nas obras de infra-estrutura.  O CAP e 

o Plantão social serão o espaço de referência para todas as ações de remanejamento e 

reassentamento durante a execução do Projeto. 

 
 

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

 

Local e data: _____________________/______/____ 
 

  
 

______________________________                                      _____________________________                                                         
Responsável Técnico (Executor)                                     Responsável Técnico (Proponente)                        
Nome e registro profissional                                                      Nome e registro profissional 
 

 

______________________________ 

Representante do Proponente 

Nome e Cargo 
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