
 

 
 

 

 

 

 

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

 Página 1 
 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

 

PRÓ MORADIA 
 

URBANIZACAO, REGULARIZACAO, INTEGRACAO DE  
ASSENTAMENTOS PRECARIOS 

 

 
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

 

ETAPA 03 DE ARAPOANGA 
  

PLANALTINA- DF 
 
 

 
“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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Abril - 2012 

 
 

 1  IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Programa: 
PRÓ MORADIA 

PAC/PPI FAVELAS – Urbanização e Regularização 
de Assentamentos Precários 

Contrato: 
 

CAIXA nº: 0262.250-51/09 

Ação/Modalidade: 
URBANIZAÇÂO, REGULARIZAÇÂO, INTEGRAÇÂO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

Empreendimento: 
ETAPA 03 ARAPOANGA 

Localização/Município: 
PLANALTINA 

UF:DF 

Fonte de recursos:  
FGTS 

Regime de execução do PTTS:   
EMPREITA GLOBAL 

Proponente/Agente Promotor: 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB 

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

 
               Tel.: 61-32141802                                               e-mail:                                                              

Responsável Técnico Social: 
Jane Teresinha da Costa Diehl 

Tel.: 61-3214-1851 

Formação: 
Assistente Social 

e-mail: Jane.diehl@codhab.df.gov.br 

Nº de Famílias:        
 

461 

Nº de pessoas:       
 

Cerca de 2000 pessoas (estimado) 
 

Nº de famílias em situação de risco: 
 

245  (estimado) 

Nº de mulheres Chefe de Família: 
 

125 (estimado) 

Nº de idosos:   
 

30 (estimado) 
 

Nº de idosos chefes de família:   
 

 

Nº de pessoas portadoras  
de necessidades especiais              

 

35 (estimado) 
 

Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais chefes de famílias 
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Nº de famílias a serem 
removidas/reassentadas 

A definir 

Renda média familiar (em SM)    
  

1 salário mínimo 
 

 

 
 2  DIAGNÓSTICO 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

   Escola Clase 2                                                   Araponga                                            Inicio da Infra-estrutura 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperativa de Trabalhadoras Autônomas de Araponga 
 

             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 de 230 mil habitantes, Planaltina tem hoje cerca de 170 mil habitantes nas 

periferias da cidade, distribuídos: nos assentamentos do Arapuanga, Buritis, Vale do 

http://1.bp.blogspot.com/_IGeBUoEw8vg/SuymesFEW5I/AAAAAAAAAGc/pXFP3A_OPOk/s1600-h/PICT1486.JPG
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Amanhecer, Jardim Roriz, Estância Mestre D’armas, Condomínio Mestre D’armas, dentre 

outros. 

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

Social Etapa 3 do assentamento Arapoanga, que irá atender a construção de 461 unidades 

habitacionais  e uma população estimada de 2000 pessoas. 

           O Setor Habitacional Arapoanga localiza-se na Região administrativa de Planaltina – 

RA IV e engloba 25 parcelas urbanas informais de baixa renda. Limita-se ao sul com a DF - 

230 e ao norte com o Córrego do Atoleiro, sendo cortado transversalmente pela DF 130, que 

faz a ligação entre a área consolidada de Planaltina e do Vale do Amanhecer. O setor é 

composto por seis etapas, sendo a Etapa 03 dividida em 19 plantas de urbanização, das 

quais 17 são consideradas áreas consolidadas e 02 são consideradas novas, onde serão 

compensados os equipamentos públicos necessários para o Setor. 

          Com sua história construída a partir da grilagem de terras, sem planejamento urbano, 

territorial ou humano, o Arapoanga, em seus cerca de vinte anos de existência, ainda 

padece do mesmo mal. Inicialmente um loteamento parcelado em glebas de até cinco mil 

metros quadrados, voltados para a classe média, rapidamente foi povoada por migrantes e 

moradores da cidade na busca pelo direito à moradia. Cerca de cinco anos após seu início, o 

loteamento já alcançava cerca de vinte mil moradores, que já reivindicavam atenção dos 

órgãos governamentais em relação à infra-estrutura inexistente, da metade da década de 

1990 para cá, a população praticamente triplicou.1  

           O setor Habitacional Arapoanga tem hoje 8.677 domicilios, com uma população de 

32.039 habitantes, sendo desses 54,0% Masculino e 46,0% feminino. Há uma 

predominância da população negra que é de 83,0%. O projeto em foco atenderá 1,75% 

dessa população com a construção das 461 unidades habitacionais na Etapa 3 do Setor 

Habitacional Arapoanga. A população está caracterizada segundo dados do DIEESE.2em:  

 

Porcentagem Idade 

5,4% 00 até 03 anos incompletos 

5,0% 03 a 06 anos 

                                                 
1
 http://arapoangafup.blogspot.com.br/2009_10_01_archive.html 

2
 DIEESE - Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal. Fev. de 2011  

 

http://arapoangafup.blogspot.com.br/2009_10_01_archive.html
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22,5% mais de 06 anos a 15 anos 

4,9% mais de 15 a 17 anos 

7,8% mais de 17 anos a 21 anos 

48,9% mais de 21 anos a 60 incompletos 

2,9% 60  anos completos a 65 incompletos 

2,5% 65  anos ou mais 

 

 

              Quanto ao grau de escolaridade:  

 

Porcentagem Grau de Escolaridade 

12,7 % Analfabetos 

46,8 % Ensino fundamental incompleto 

11,7 % Ensino fundamental completo 

11,0 % Ensino médio incompleto 

14,7 % Ensino médio completo 

0,3 % Superior incompleto 

1,4 % Superior completo 

 

           A Distribuição da população em idade ativa, segundo a condição de atividade, tem 

10,7% de desemprego aberto, 47,9% de ocupados, e 41,4% de inativo. Com relação ao 

setor de atividade: 

 

Porcentagem Setor de Atividade 

6,5% Indústria 

14,1% Construção civil 

10,6% Comércio 

56,2% Serviços 

11,0% Doméstico 

 

          O principal setor da economia no Arapoanga é o comércio. Arapoanga é uma 

comunidade com uma enorme variedade de comércios que se aglomeram na Principal 
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avenida, a Avenida Comercial, e expandem-se para o interior do bairro. Quase todos eles 

são propriedades que se utilizam da mão de obra familiar e é o meio de sobrevivência da 

família. 

          Além do comércio tem algumas iniciativas populares como a cooperativa de mulheres 

que reúne 42 mulheres que desenvolvem artesanato e costura e uma Feira de Produtores. 

(foto acima) 

        Com relação à posição de ocupação: 44,4% trabalham de carteira assinada; 7,5%; 

trabalham sem carteira assinada; 9,8% trabalham no setor público; 20,9% trabalham como 

autonômos; 1,4% trabalham como autonômos para empresa; 2,0% são empregadores; 6,3% 

trabalham como domésticas; 4,7% trabalham como diaristas; 0,8% são donos de negócios 

familiares; 0,5%  são estagiários; e 1,7% em outras atividades.  

A faixa de salário dos que declararam renda é de: 

 

Porcentagem Setor de Atividade 

20,6% 0 a ¼ de salário minímo; 

15,1% mais de ¼  a  ½ salário minímo 

46,5% acima de ½ salário minímo 

17,7% não declararam 

            

           Quanto a infra-estrutura básica o Setor Habitacional Arapoanga possui rede de 

esgoto em 30,14% dos domícilios, 3,2% têm fossa séptica ligada a rede de esgoto e 19,5% 

têm fossa séptica, 46,0% tem fossa rudimentar e 1,1% outras formas.  100% das moradias 

tem água encanada e energia elétrica.  

          Existem 02 escolas públicas no Araponga, a Escola Classe 01, que recentemente foi 

notícia no Fantástico  por ser  a escola pública com as melhores notas do Distrito Federal. “A 

nossa escola alcançou já em 2010 o que o MEC estipulou para que alcançássemos em 

2014”, revela o professor Jordenes da Silva, Diretor da Escola; e a Escola Classe 02 

inaugurada há pouco tempo. 

           A creche Criança Cidadã fica distante da população para: 25,3% menos de 15 

minutos a pé; para 6,7% de 15 a 30 minutos a pé; para 29,2% mais de 30 minutos a 45 a pé; 

21,4% mais de 01 hora a pé; e 14,6% nunca foi até a Creche. Além da creche existe na 

comunidade o Instituto Renascer de apoio às  crianças. Quanto aos cuidados das crianças 

se os responsáveis necessitam sair de casa e deixar as crianças: 2,1%  na creche; 1,1% 

sozinha no domicilio; 30,7% em casa aos cuidados de familiares, amigos, parentes e ou 
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conhecidos, 11,8% em outro lugar sob aos cuidados de familiares, amigos, parentes e ou 

conhecidos. 

         No Arapoanga tem um Posto de Saúde que fica distante da população para: 52,3% 

menos de 15 minutos a pé; para 32,6% de 15 a 30 minutos a pé; para 11,4% mais de 30 

minutos a 45 a pé; para 3,0% mais de 45 minutos a 01 hora a pé,  e 0,7% mais de 1 hora a 

pé. O posto conta com 05 equipes de PSF Programa de Saúde da Família. O hospital de 

acesso à população é somente o Hospital Regional de Planaltina que fica distante da 

população para: 5,7% menos de 15 minutos a pé; para 12,0% de 15 a 30 minutos a pé; para 

39,5% mais de 30 minutos a 45 a pé; para 23,6% mais de 45 minutos a 01 hora a pé;  e 

17,5% mais de 1 hora a pé e 1,8% nunca foi ao Hospital. 

         O CRAS – Centro de Referencia da Assistência Social e o COSE – Centro de 

Orientação Socioeducativo também está distânte para: 17,4% menos de 15 minutos a pé; 

para 2,5% de 15 a 30 minutos a pé; para 29,1% mais de 30 minutos a 45 a pé; para 22,4% 

mais de 45 minutos a 01 hora a pé;  e 17,5% mais de 1 hora a pé; e 11,1% nunca foi ao 

CRAS ou COSE.  

         Quanto às organizações comunitárias, existem: 03 Associações: uma de Moradores, 

uma Comercial e uma de Feirantes, uma cooperativa de produção, a Prefeitura Comunitária 

e um Grupo de Capoeira. Entidades como a Central Única das Favelas - CUFA DF e o 

Centro de Cidadania Plena procuram formular projetos em favor do desenvolvimento da 

região. A CUFA-DF promove lazer comunitário, afirmando a importância do espaço público 

saudável e trazendo a cultura de rua para mais perto da população. O Centro de Cidadania 

Plena atua com o programa “Produzindo com Solidariedade” e busca a inclusão social 

cidadã e econômica dos moradores e grupos egressos do sistema prisional, ou cumprindo 

pena em regime semi-aberto, aberto e em livramento condicional, por meio da capacitação 

profissional, e apoio a empreendimentos econômicos solidários e sustentáveis com cursos 

como Costura Industrial, Reciclagem de Papel, Produção de Sabão, Jardinagem e 

Horticultura. Também o Estado se faz presente, como a Secretaria de Trabalho com o 

programa A-Tenda do Trabalhador que leva à comunidade estímulo ao empreendedorismo, 

dando orientação sobre o associativismo e cooperativismo, emissão de carteira de trabalho, 

seguro-desemprego, apoio ao artesanato e oferta de financiamento ao micro empreendedor. 

A entidade local ACIARA – Associação Comercial e Industrial do Arapoanga também 

promove cursos como: de garçom e de camareira. A SEDEST se faz presente por meio das 

ações sociais, bem como entidades como Rotary Clube. 
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                  ROTARY CLUBE                                                         SEDEST 

        Associação dos Feirantes é responsável pela organização da Feira Popular de 

Arapoanga – FPA, que busca gerar trabalho e renda na comunidade, porém a mesma se 

encontra em situação precariedade como mostra a foto comparativa.3  

      Conforme trabalho realizado pela Extensão FUP/UnB, onde um grupo de alunos foram 

ao bairro medir os Indicadores de Desconforto Social - IDS do Arapoanga, entre outros 

itens, um ponto abordado pelo grupo foi à feira situada no centro da comunidade, que 

segundo eles, hoje esta feira se encontra em situações precárias sem uma cobertura 

adequada, asfalto, higiene e organização suficientes para que possam funcionar todos os 

dias. Segundo vários moradores entrevistados como, por exemplo, o Sr. José lima de 57 

anos se a feira fosse “melhorada”, a qualidade de vida da região poderia aumentar bastante 

já que geraria mais empregos, maior qualidade nos alimentos consumidos, etc. Dentre todas 

as mudanças citadas pelos moradores como asfalto, organização, higiene, o que foi 

unânime entre eles é a necessidade de uma cobertura para que a feira funcione todos os 

dias. Neste sentido se faz necessário pensar ações que fortaleçam a feirinha. 

                                                 
3
 http://arapoangafup.blogspot.com.br/ 
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         Também funciona na comunidade o Programa DF Digital, com um Telecentro 

implantado e funcionando junto a Associação Comercial. 

           Quanto à segurança, ainda é precária, funcionando somente com um Posto Policial. 

Com relação aos meios de transporte coletivo, a comunidade tem sofrido frequentemente 

com a falta de ônibus. O Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS inclusive está 

com licitação aberta para contratar empresas para atender em caráter emergencial a cidade 

de Planaltina para uma frota de 80 novos ônibus. Espera-se que isso venha melhorar o 

transporte urbano em Arapoanga.   

 
 

 2.1  Caracterização da população beneficiária: 
 

             Segundo dados do DIEESE o Setor Habitacional Arapoanga, possui uma maioria de 

população negra 83% e um índice de 53,8% de vulnerabilidade social, nesse índice estão 

incluídas famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo: 18,6% de famílias 
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com renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo; 11,8% de famílias com 

renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo; 11,8% de famílias com pessoas de 0 a 

14 anos e responsável com menos de 4 anos de estudo; 27,3% de famílias na qual há uma 

mulher chefe, sem cônjuge, analfabeta, com filhos menores de 15 anos; 18,4% de famílias na 

qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, desocupada (procurando trabalho) com 4 ou 

menos anos de estudo. 1,2% de Famílias na qual há uma pessoa com 10 a 15 anos que 

trabalhe; 9,9% de famílias na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não estude e 8,3% de 

famílias com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, com pessoas de 60 anos 

ou mais. 

            A maioria da populção, 48,9% tem de 21 a 59 anos, por tanto estão em idade ativa 

para o mercado de trabalho, 22,5% têm de 7 a 15 anos, adolescentes que necessitam estar 

em um espaço saúdavel de convivência, onde as ações da proteção básica deveriam estar 

sendo ofertadas por meio das atividade sociocultural e esportivas para atender essa 

demanda. 46,84% têm ensino fundamental incompleto; e somente 14,7% têm ensino médio 

completo. Com relação ao mercado de trabalho, a maioria busca trabalho fora da comunidade 

à geração de emprego e renda ainda é bastante precária e 56,2% estão trabalhando no setor 

de serviços. 

 
 
 
 
 

 2.2  Caracterização da organização comunitária: 
 

          A organização comunitária representativa na comunidade é: 
 

Organizações Comunitárias 

Associação dos Moradores das Mansões do Arapoanga 

de Planaltina 

Associação Comercial e Industrial do Arapoanga 

Prefeitura Comunitária do Arapoanga 

Cooperativa de Trabalhadoras Autônomas de Arapoanga 

Feira de produtores locais 

Grupo de Capoeira "Quilombo de Zumbi” 

Instituto Renascer – Associação de Apoio à criança 
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         As lideranças são na maioria moradoras do local, porém existem algumas instituições e 

ONGs atuando na comunidade com projetos específicos. A comunidade tem iniciativas 

interessantes como a Cooperativa de Mulheres e a Feira do Produtor. Estas entidades 

procuram ter voz social, todavia são abafados pelo senso comum da própria comunidade, que 

não acredita no seu poder de gerar mudanças, e do medo gerado pela grande violência entre 

gangues vizinhas. 

 

 2.3  Caracterização da Intervenção física: 
 

Tipo de intervenção Nº de famílias Nº de pessoas 

Habitação 461 2.000 

Melhoria Habitacional   

Unidade Sanitária   

Ligação Domiciliar (Água) 461  

Ligação Domiciliar (Esgoto) 461  

Ligação Intra domiciliar (Água) 461  

Ligação Intra domiciliar 
(Esgoto) 

461  

Fossa/Filtro Anaeróbio 461  

Regularização Fundiária 461 lotes Urbanos  

Outros   

 
 
 

 3  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 
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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 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 
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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 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 vieram atender o apelo público de erradicação das favelas no Distrito Federal, demanda 
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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 Etapa 3 do Setor Habitacional 

Arapoanga em Planaltina, objeto desse Projeto Técnico Social, que beneficiará 561 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 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 
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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 ambiental da comunidade e 

demandas específicas sinalizada pela comunidade nas suas reivindicações. Em Arapuanga se 

faz necessário dar atenção a questão da Feira Popular. As feiras configuram-se como 

importante estratégia de comercialização, espaço de venda direta e de negócios, que permite 

por um lado viabilizar os produtos comercializados da agricultura familiar da região e local e 

da economia local, como também resgatar a relação personalizada entre os empreendimentos 

e os consumidores. Além disso, Brasília é palco de muitos imigrantes nordestinos, que tem na 

feira uma identidade cultural, nesse sentido, resgatar para comunidade a importância desse 

espaço, como forma de regaste cultural é dever desse projeto. Bem como, são prioridades 

ações que envolvam as mulheres, Arapoanga tem 27,3% chefes de família, sem marido e 

analfabetos, além da violação de direitos são 9,9% família na qual há uma pessoa com 4 a 14 

anos que não estude e as famílias com  renda entre ¼ e ½ Salário Mínimo.  Essas questões 

requerem atenção especial da equipe técnica, do Plantão Social, do envolvimento da rede 

socioassistencial, mas antes de tudo da capacidade de se envolver essas famílias nas ações 

que possam contribuir para sua inclusão social. Neste sentido o Projeto Técnico Social, 

somado às ações já existentes, tem como premissa contribuir para melhora da qualidade de 

vida dos beneficiários e da comunidade como um todo.  

 

 

 4  OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral: 

Desenvolver uma proposta de Sensibilização, mobilização e capacitação da 
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população, da Etapa 03 do Bairro Arapoanga 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: 

 

 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. 

 

 5  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 a Etapa 03 do Setor Habitacional do Arapuanga.  Neste sentido, o 

processo de desenvolvimento se configura em um desenvolvimento endógeno, ou seja, 

enfatiza a mobilização de recursos latentes no território do Setor Habitacional Arapoanga, 

privilegiando os esforços de dentro para fora, promovendo uma mudança gradativa de 
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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 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 Arapoanga, 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 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 
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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 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 

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 



 

 
 

 

 

 

 

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

 Página 19 
 

 

Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

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.  

 

 6  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  
 

6.1 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

FUNÇÃO 
DA 

EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

 
 
 
 

Coordenad
or 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 experiência 

mínima de um ano 
em 

Coordenação/conduç
ão 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 CAP – 
Plantão Social, atendendo toda demanda de 

ações vinculadas ao Plantão social conforme, 
detalhamento contido nas planilhas do PTTS. É 

função de o 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, estar atenta aos 
mecanismos de resultados e colaborar com a 

Coordenação do PTTS na elaboração do 
relatório final. Cabe também ao Plantonista 

Assistente 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 
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coordenar a equipe de apoio e dar suporte aos 
coordenadores de eixos e Coordenador de 

PTTS.  

 

 

 

Coordenaçã
o 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. 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. 

 
 
 
Coordenad
or 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, estar 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 

 
 
 
 
 

Coordenad
or 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 
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Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

 

 

6.2 EQUIPES DOS FACILITADORES E INSTRUTORES DE CURSO 
 

FUNÇÃO  
DA 

EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

 
 

Facilitadores 
das 

atividades 
dos Eixos  
ESA/MOC  

“Um facilitador é alguém que 
ajuda o grupo a descobrir a 

quantidade de conhecimento 
que já possui, que o encoraja 
a aprender mais e ajuda-o a 

explorar o seu potencial. Facilitar 
significa criar um ambiente 

onde o grupo aprende, experimenta, 
explora e cresce. É um 

processo de partilha. Não é um 
processo onde alguém, perito, 
transmite o seu conhecimento 
e competências aos outros.” 

Council of Europe; 2003. Do Manual do Facilitador 

Os Facilitadores das atividades ESA/MOC 
devem ministrar os conteúdos e produzir 
material didático, conforme detalhamento 
contido nas planilhas do PTTS. Quando 

solicitado entregar texto resumido do conteúdo 
explanado, atentar a metodologia utilizada para 

ação. 

 
 

Formação, de acordo 
com a atividade a ser 

desenvolvida. 

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 

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 
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Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

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,  

 

6.2 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO. 

 

FUNÇÃO DA 
EQUIPE 

ATRIBUIÇÃO  

TÉCNICA 

FORMAÇÃO  

 
Apoio às 

atividades  
Internas e 
Externas 

realizadas nos 
eixos de MOC, 

ESA, GTR 
e no Plantão 

Social. 

 

Os apoiadores das atividades MOC, ESA 
GTR e Plantão Social devem estar 

habilitados para apoio às atividades, 
conforme detalhamento contido nas planilhas 
do PTTS. Estes são compostos por Agentes 

Internos (AI), Agentes Externos (AE), 
Agentes de Meio Ambiente e Apoiadores 

para serviço braçal. 
Os Agentes Internos (AI) serão apoiadores 

no CAP- Plantão Social e executarão as 
funções no: atendimento e recepção no CAP, 

apoio ao Plantonista, no que se refere à 
parte administrativa. Atendendo também as 
demandas do Coordenador do PTTS, e dos 
Coordenadores de eixo, bem como manter 

controle de materiais, estoque, coordenarem 
os serviços gerais de limpeza, apoiar as 

atividades na recepção, e dinâmicas, quando 
solicitado. Os Agentes Externos (AE) são 

apoiadores temporários somente quando for 
necessário trabalhar na divulgação das 

atividades, entrega dos convites nos 
territórios, ajudantes de pesquisa, etc.. Os 
Agentes de Meio Ambiente e do Patrimônio 
serão os selecionados nas escolas públicas 

da comunidade, para trabalhar na 
mobilização da escola e da comunidade. 

Estes terão que participar das capacitações 
previstas no PTTS. Recreadores para 
Estação da Brincadeira e da Cultura. 

Profissionais de apoio para Estação da 
Beleza e da cidadania. 

E apoiadores para o serviço braçal que 
atenderão o Plantão Social contribuindo no 

remanejamento das famílias com suas 
mudanças. 

Agentes Internos (AI) 
de apoio para CAP- 
Plantão Social com 
formação de 2º grau 

completo.  
Os Agentes Externos 

(AE) com formação de 
2º grau completo são 

os apoiadores 
temporários somente 
para trabalho de rua. 
Os Agentes de meio 

ambiente e Patrimônio 
serão os selecionados 
nas escolas públicas 

da comunidade, para a 
Campanha de 

Educativa sobre o 
Patrimônio Público e 

para separação do lixo 
doméstico. Estes terão 

que participar das 
capacitações previstas 

no PTTS. 
Recreador como apoio 

à Estação da 
Brincadeira e da 

Cultura, com 
experiência em 

recreação infantil. 
Profissionais 

cabeleireira/o, 
manicura/pedicura e 

maquiador. 
E apoiadores com 

ensino fundamental 
completo para o 
Plantão Social 
contribuindo no 
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Companhia de Desenvolvimento  
Habitacional do Distrito  Federal  
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Assessoria de Mobilização 
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remanejamento das 
famílias com suas 

mudanças. 

 
 
 
 
 

6.4  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. 

 

 
Consultores 

especializados 
 

Digitadores e 
Aplicadores. 

 
 

 7  PARCERIAS 
 

 

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 Planaltina 

 Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS- Planaltina 

 Escola Classe nº 01 e Escola Classe nº 02 

 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 

 Secretaria de Cultura  

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento social e Transferência de Renda - 



 

 
 

 

 

 

 

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

 Página 24 
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Habitacional do Distrito  Federal  

Diretoria Imobiliária  
DIMOB 

Assessoria de Mobilização 
Social - ASMOB 

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 

 Associações e Lideranças locais 

 

 
 

 8   VALORES DA INTERVENÇÃO: 
 

 OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento 46.524.916,57 1.163.123,01  47.688.039,58 

Contrapartida 
(Financeira) 

2.448.679,82 61.216,10 2.509.895,92 

Contrapartida 
(Bens e serviços) 

   

Outros    

TOTAL 48.973.596,39 1.224.339,11 50.197.935,50 

 

 9  PRAZOS 
 

Prazo de Obras: 19 meses 

Prazo do Trabalho Técnico Social: 10 meses (período de obras), 06 meses (pós-ocupação) e 
03 meses de (avaliação pós ocupação)  

 
 



 
GOVERNO 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 25 

 

 

 10  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES: 
 

 
 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 

Mobilização e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 

Ações 
Informativas 

 

08 - Reuniões com os 
beneficiários para 
apresentação do projeto social 
e de engenharia com a 
participação de 57 pessoas. 

                   

Implantação de 01 espaço 
para atendimento denominado 
de CAP- 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 01 jornal 
comunitário com circulação de 
04 em 04 meses. 

                   

01 Reunião de Planejamento 
com as lideranças locais para 
apresentação do projeto.  
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 

Mobilização e 
Comunicação 

 
 
 

Ações 
Informativas 

 
 
 

Realização de 01 Diagnóstico 
Rápido participativo com 
lideranças e membros COAP, 
o mesmo permite que se faça 
um diagnóstico e a partir das 
necessidades da comunidade 
e capacita as lideranças para 
autogerenciar o seu 
planejamento e o seu 
desenvolvimento. 

                   

 
 
 

Articulação 
para 

Parcerias 
 

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. 

                   

Ciclo de Debate com a rede 
cadastrada e articulada. 

                   

Avaliação 
Pós 

Ocupação 

Aplicar pesquisa pós 
ocupação/satisfação. 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 

Participação 
Comunitária e 
Desenvolvime

nto sócio 
organizativo 

 
 
 

Mobilização e 
Organização 
Comunitária 

 
 
 
 
 

Reunião com os membros 
eleitos  para  efetivar    a 
CAOP - Comissão do 
Acompanhamento de Obras      
e do Projeto, para  discutir 
elaborar  e aprovar o 
Regimento Interno da 
Comissão 

                   

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

                   

Estação da Brincadeira e da 
cultura 

                   

Realização de 01 rua de lazer 
com: gincanas, atividades 
esportivas, etc. para crianças 
e jovens. 
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Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

Empreende-
dorismo 

 
 
 
 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 
 
 

01 curso de Corte e Costura 
Industrial para 15 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. 

                   

02 Cursos de Resíduos 
Sólidos para atender 
catadores do lixão e 
beneficiários para 30 pessoas. 

                   

01 curso de habilidades 
básicas com os seguintes 
temas: Saúde e Segurança no 
Trabalho, Educação 
Ambiental, Direitos Humanos, 
Sociais e Trabalhistas e como 
isso ocorre no cooperativismo, 
Relações Interpessoais no 
Trabalho e Cooperativismo. 
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Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

Empreende- 
dorismo 

 
 
 
 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 
 
 

01 Curso de Salgadeira/o para 
15 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 Pedreiro para 15 
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. 
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Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

Empreende- 
dorismo  

 
 
 
 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 
 
 

01 curso de Eletricista 
residencial e predial para 15 
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 Aplicador de 
Revestimento Cerâmico para 
15 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. 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

Empreende-
dorismo 

 
 
 
 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 
 
 

01 curso de Padeiro para 15 
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 Artesanato em 
vidros para 15 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. 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
  01 curso de Cabeleireira/o 

para 15 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 Manicure/pedicura  
para 15 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. 
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Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 

Empreende-
dorismo 

 
 
 
 

Geração de 
Trabalho e 

Renda 
 
 

01 curso de Maquiagem para 
15 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 cooperativismo e 
gestão de cooperativas para 
30 egressos dos cursos de 
qualificação profissional. 
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10.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ESA: 

 
 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 

Educação 

 
 
 
 

Educação 
para Saúde 

 
 
 
 

04 reuniões socioeducativas 
sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DST/AIDS  

                   

04 reuniões socioeducativas 
sobre Drogas e dependência 
Química. 

                   

04 reuniões socioeducativas 
sobre Gravidez na 
adolescência. 

                   

04 reuniões socioeducativas/ 
oficinas sobre segurança 
alimentar e oficina de 
reaproveitamento de 
alimentos. 

                   

04 reuniões socioeducativas, 
sobre Saúde Bucal  

                   

04 reuniões socioeducativas 
sobre o tema “Saúde e 
Hábitos de Higiene” 
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 

 
 
 
 

Educação 
Ambiental 

 
 
 
 

Seleção de 12 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. 

                   

Educação 
Patrimonial 

 

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 
 

 
04 reuniões socioeducativas 
sobre paz no transito, regras 
de transito e acessibilidade 
urbana.  
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Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 

Educação 

 
Educação 

para os 
Direitos 

Humanos e 
Sociais  

04 reuniões socioeducativas 
sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente-ECA.  

                   

04 reuniões socioeducativas 
sobre a Lei Maria da Penha.  

                   

04 reuniões socioeducativas 
sobre Bullyng (Respeito às 
diferenças.  

                   

 
Educação e 
Cultura/cida

dania 
 

01 Oficina de Teatro                    

Estação da Beleza e da 
Cidadania 

                   

 

 
Eixo 

 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 

Remoção e 
Reassentamento  

 
Apoio ao 

remanejam
ento e 

Reassenta
mento das 

famílias 

Orientação permanente por 
meio do plantão social para 
as famílias que serão 
removidas e reassentadas. 
Conforme Planejamento 
para remoção e 
reassentamento. 
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Eixo 
 

 
Macroação 

 
Atividades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 

Pós 
Ocupaçã

o 

 
 
 
 
 
 

Grupos  
Vizinhança e 

Ambiente 
Construído 

04 reuniões com grupos e 
vizinhanças sobre o tema: 
Individuo família, grupo, 
comunidade. Valores e crenças 
sociais - universais e locais. 
Direitos coletivos e individuais.  

                   

04 reuniões com grupos e 
vizinhanças sobre o tema: Política 
da boa vizinhança: o vizinho como 
parente mais próximo. Solução de 
conflitos. Regras e convivência 
comunitária. Educação e boas 
maneiras. 

                   

04 reuniões com grupos e 
vizinhanças com o tema: Política e 
comunidade. Pensar 
coletivamente: a comunidade como 
articuladora de soluções para os 
problemas locais. Vida em 
comunidade e ética. A comunidade 
e as relações de poder. Interesses 
individuais x interesses coletivos. 

                   

04 reuniões em parceria com a 
CAESB  

                   

04 reuniões em parceria com a 
CEB  
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 11  AVALIAÇÃO: 
 
            

11.1  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 

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.  
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           12 . 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; 

 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. 
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                 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 
Anexo III - CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO 
Anexo IV – DETALHAMENTO DE ATIVIDADES E CUSTOS 
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Responsável Técnico (Executor)                                    Responsável Técnico (Proponente)                       
Nome e registro profissional                                                      Nome e registro profissional 
 

 

______________________________ 

Representante do Proponente 

Nome e Cargo 
 


