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1. Dados cadastrais
Nome da entidade: Instituto de Arquitetos do
Brasil/ Departamento do Distrito Federal

CNPJ: 00.480.533/0001-18

Endereço: SGAS 603 BLOCO F LOTE 21
Município: Brasília

UF: DF

CEP: 70200-000

Nome do Responsável: Heloísa Melo Moura
C.I./ Órgão Expedidor:
2.083.084 | SSP-DF

Período
mandato:
2022

Telefone: 61 3223
5903

CPF: 922.163.231-87

do Cargo: Presidente
2020-

Endereço do Responsável: SQN 305, bloco C, apto.616 – Asa Norte. CEP 70.737-030
2. Proposta de trabalho
Nome do projeto:
Capacitação em Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social - ATHIS
BRASÍLIA: ações práticas pós-pandemia e
módulo de Negócio Social

Período de Execução:
[agosto/2020] a [dez/2020]

Público alvo: estudantes e profissionais de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
Técnico em Edificações, Direito, Psicologia e Serviço Social.
Objeto da parceria: Promover a etapa presencial da Capacitação em Assistência Técnica de
Habitação de Interesse Social (ATHIS), bem como um módulo de Negócio e Projetos Sociais.
A Capacitação é voltada a profissionais e estudantes da área de arquitetura e urbanismo,
engenharia civil e agronômica, serviço social, psicologia, direito, geografia e técnico de
edificações que tenham concluído a etapa online. Tem por objetivo fortalecer a rede de ações
em Assistência Técnica voltadas para HIS no Distrito Federal, com desenvolvimento de
projetos de melhorias habitacionais e urbanas para regiões de vulnerabilidade social.
Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será
realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto:
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Art. 25º, item 1, estabelece que todo
homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, a si e a sua família, saúde e
bem estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais

indispensáveis, bem como direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora
de seu controle.
Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU, por meio do Comentário nº 4 do Comitê
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, uma moradia digna é caracterizada por
7 (sete) importantes indicadores:
● Segurança de posse: os habitantes precisam estar seguros na relação com a posse
(sem ameaça de despejos) e ao seu território (sem riscos físicos, geológicos ou
sociais);
● Disponibilidades de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia deve
disponibilizar o acesso dos habitantes à água potável, saneamento básico, energia
para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos e coleta de
lixo;
● Habitabilidade: a moradia adequada deve garantir a segurança física e estrutural
proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, umidade,
calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde;
● Economicidade: o custo da moradia não pode ameaçar ou comprometer o exercício de
outros direitos humanos dos seus habitantes.
● Acessibilidade: a moradia deve atender às necessidades específicas dos grupos
desfavorecidos e marginalizados.
● Localização: a moradia deve estar territorialmente articulada às oportunidades de
emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais.
● Adequação Cultural: a moradia deve respeitar e levar em conta a expressão da
identidade cultural dos seus habitantes.
A República Federativa do Brasil, no seu Art. 6º, do Capítulo II - Dos direitos sociais,
estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados.
No Brasil temos a Lei Federal nº 11.888/2008 que assegura o direito das famílias de baixa
renda à assistência técnica pública e gratuita, não apenas para o projeto, mas também para
a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à
moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal. Além disso aqui no Distrito Federal
temos a Lei Distrital nº 5.485/2015 que garante o direito à assistência técnica pública e
gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social.
A prestação de Assistência Técnica para Habitação Social está diretamente ligada à 04
(quatro) dos 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030, sendo eles:
● ODS 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades;
● ODS 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos
● ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis
● ODS 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
O direito à moradia digna e à cidade ligam-se íntima e profundamente à própria dignidade
da pessoa humana - fundamento constitucional - e, em último caso, ao Estado Democrático
de Direito, haja vista que o seu atendimento relaciona-se com a plena efetividade dos
direitos fundamentais do homem.
Assim, a diante das considerações supracitadas tem-se de forma objetiva a motivação pela
qual se pleiteia o recurso para a realização da capacitação de profissionais. Ao fim do

processo serão desenvolvidos projetos de requalificação habitacional e de intervenção em
espaço público com o objetivo de levar o direito à moradia e à cidade aqueles que
normalmente encontram-se às margens do acesso a esses direitos.
As atividades de capacitação e treinamento desenvolvidas no eixo Ações Urbanas
instrumentalizarão tanto os capacitandos quanto multiplicadores das comunidades
envolvidas, na solução colaborativa de demandas destas. Neste processo, os capacitandos
serão treinados em metodologias de mobilização e comunicação social e outras
ferramentas que facilitem o diálogo e a construção coletiva entre os técnicos e a
comunidade.
Espera-se que após a implantação das melhorias urbanas, os capacitandos se sintam
preparados para contribuir com a mobilização social de comunidades, podendo,
efetivamente, atuar na construção do protagonismo popular na melhoria de seus espaços
coletivos.
Quanto ao eixo de Melhorias Habitacionais, tem-se como expectativa a melhor qualidade de
vida do morador. A proposta de reforma promove a qualidade ambiental da moradia e muitas
vezes é a desencadeadora de mudanças comportamentais dos usuários que nela residem,
fazendo-os ter novas perspectivas sobre acesso a direitos fundamentais. Neste eixo haverá
encaminhamento de projetos para a execução da obra pela CODHAB/DF que, por meio da
resolução interna nº 66/2020, destina a cada unidade habitacional o valor de até R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme a disponibilidade financeira.
A área escolhida para estudo e aplicação prática do conteúdo a ser abordado nas oficinas
da Capacitação é a cidade de São Sebastião, tendo em vista o seu elevado grau de
vulnerabilidade socioeconômico, conforme dados obtidos através da Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios-2018 (PDAD|CODEPLAN). Além disso, a localidade é assistida,
atualmente, pelo subprograma Melhorias Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), havendo uma articulação prévia local que
facilita a imersão no território.

3. Objetivos
Gerais:
● Capacitar os profissionais de diferentes áreas de formações que tenham interesse em
atuar no campo da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)
para a operacionalização de projetos de requalificação habitacional para famílias de
baixa renda e para a formulação de intervenções em espaços públicos;
● Capacitar os profissionais de diferentes áreas para atuação em territórios vulneráveis,
por meio de projetos e negócios sociais.
Específicos:
● Capacitar profissionais/estudantes para atuarem com a Lei Federal nº 11.888/2018,
que estabelece as condições para oferta da assistência técnica pública e gratuita;
● Identificar as etapas de operacionalização de projetos de habitação de interesse
social;
● Sensibilizar os parcipantes para contextos de vulnerabilidade social e para a
importância da atuação do profissional para a transformação da realidade;
● Ampliar repertório de formatos de atuação profissional com foco nas possibilidades de
intervenção em espaços públicos;
● Apresentar aos parcipantes metodologias inovadoras e colaborativas de concepção de
projetos urbanos;

● Apresentar aos participantes a importância de uma linguagem e comunicação
acessíveis;
● Contribuir na formação de multiplicadores locais nas comunidades abrangidas pelo
eixo Ação Urbana;
● Apresentar aos participantes diferentes metodologias de desenvolvimento de projetos
de requalificação habitacional;
● Oferecer uma visão abrangente do tema Negócios e Projetos Sociais e apresentar
referências nacionais de empreendedorismo social;
● Apresentar possibilidades de atuação por meio de modelo de Negócios e Projetos
Sociais que possam dar solução a problemas relacionados à moradia e à cidade
existentes nas comunidades do DF, a fim de propor alternativas personalizadas e
sustentáveis para solucioná-los.

4. Metas, Atividades e Entregas
Descrição das metas a serem atingidas:
- Capacitação de pelo menos 100 participantes conforme área de interesse, a saber,
Moradia e Ações urbanas, incluindo:
- Oficina de nivelamento e treinamento com o os capacitandos;
- Oficina de elaboração de projetos de melhorias habitacionais;
- Oficinas para desenvolvimento de orçamentos de melhorias habitacionais;
- oficina comunitária para mobilização das comunidades locais;
- Oficina comunitária para construção da proposta de Ação Urbana;
- Mutirão para intervenção na área e implantação do projeto colaborativo
- Mobilização de 10 multiplicadores locais para a Ação Urbana por meio de oficinas
presenciais para fortalecimento e interação social entre os capacitados e a
comunidade local;
- Entrega de 10 projetos executivos baseados na metodologia do eixo Na Medida e seu
Subprograma Melhorias Habitacionais, que possam ser protocolados junto à
CODHAB/DF, visando o acesso a recurso que viabilize sua posterior execução.
- Elaboração de dois cadernos com conteúdos de apoio à aprendizagem;
- Elaboração de 01 folder, 01 cartaz para comunicação e 1 cartilha técnica em
linguagem apropriada a ser distribuído às comunidades envolvidas;
- Sítio eletrônico com materiais audiovisuais.
Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:
As ações aqui propostas serão desenvolvidas em sequência à oferta de módulos online da
Capacitação em ATHIS de Brasília, que vem acontecendo desde abril de 2020. A etapa
presencial consistirá em atividades práticas em que os grupos de estudantes aplicarão em
casos reais os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores.
No eixo de Melhorias Habitacionais, cada grupo de estudantes trabalhará com um estudo de
caso, ou seja, uma família com problemas de inadequação de domicílio na cidade de São
Sebastião. O grupo irá conhecer a família e os problemas de sua habitação por meio de
entrevistas e levantamentos, identificar as prioridades e possibilidades de intervenção, propor
um projeto, apresentar para a família, fazer os ajustes necessários e desenvolver o projeto
executivo e o orçamento. O produto final será entregue à CODHAB/DF para execução
posterior.
No eixo Ações Urbanas, a equipe iniciará o processo de mobilização e comunicação social
por meio do contato com lideranças comunitárias e institucionais locais. Nesse momento,
serão de grande importância e aplicabilidade os produtos gerados no Plano de Comunicação,
pois se constituirão em ferramentas para estreitar os laços com a comunidade e consolidar a
mobilização. Pretende-se que a efetivação das propostas aconteça por meio de mutirão

envolvendo o maior número possível de habitantes. As oficinas com os capacitandos
objetivam: o reconhecimento in loco das potenciais áreas de intervenção e análise dos dados
físicos e sociais destes locais; a aplicação de questionários aos moradores; a análise dos
questionários; a preparação de alternativas de solução para a intervenção nas áreas; a
orientação técnica auxiliar na definição coletiva da área objeto da intervenção; a organização
da comunidade para o mutirão e a oficina do mutirão propriamente.
Quanto ao módulo de Negócios e Projetos Sociais, pretende-se que os capacitados possam
compreender melhor o contexto das propostas de trabalho, voltadas para serviços de
arquitetura e construção civil para a população de baixa renda. Também será apresentada a
importância de que as iniciativas sejam sustentável e tenha como objetivo principal impactar
de forma positiva a vida do usuário, além do entendimento sobre a necessidade da formação
de rede e apoios locais que viabilizem a imersão deste profissional naquele território.
Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:
-

Carga horária das oficinas (a definir conforme cronograma);
100 participantes capacitados;
10 multiplicadores locais mobilizados para Ação Urbana;
10 projetos executivos de Melhorias Habitacionais;
1 projeto de intervenção urbana;
1 espaço urbano requalificado;
1 sítio eletrônico com acervos de divulgação, sensibilização, mobilização e registros.

Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de
conferências, matérias em sítio de internet, etc.):
- Publicações técnicas e de divulgação
- Site
- Projeto colaborativo para intervenção em espaço público
- Área urbana com intervenção consolidada após implantação do projeto colaborativo.
- Projetos de requalificação baseados na metodologia utilizada no eixo Na Medida e seu
Subprograma Melhorias Habitacionais da CODHAB/DF visando o acesso a recurso que
viabilize sua posterior execução.
5. Metodologia

As atividades propostas neste plano de trabalho serão desenvolvidas de acordo com os
procedimentos metodológicos descritos a seguir, definidos de acordo com os dois eixos que
estruturam a Capacitação em ATHIS: Eixo Melhorias Habitacionais e Eixo Ações Urbanas
Comunitárias. O primeiro possui ações voltadas para a elaboração de projetos para reformas
em casas com condição de insalubridade e/ou insegurança. O segundo eixo transforma
coletivamente espaços apropriados pela comunidade, por meio de mutirões em espaços
públicos.
Vinculados aos dois eixos, a proposta também engloba a Capacitação online em Negócios e
Projetos Sociais, a ser realizado através de um módulo específico.
Para a realização das atividades online e presenciais, a metodologia engloba:
- Mobilização e convocação da equipe técnica responsável pelas atividades propostas
para planejamento e definição do cronograma detalhado para posterior divulgação;
- Estruturação, desenvolvimento e elaboração de meios digitais (site e mídias sociais),
elementos gráficos e artes para comunicação, divulgação e instrumentalização de
todas atividades;

- Chamamento para a rede de parceiros e entidades interessados em participar da
condução da capacitação;
- Elaboração por uma equipe multidisciplinar de profissionais da programação detalhada
da capacitação para cada eixo (Melhorias Habitacionais e Ações Urbanas);
- Elaboração por uma equipe multidisciplinar de profissionais da programação detalhada
do Módulo online de Negócios e Projetos Sociais;
- Seleção, edição, formatação e divulgação do material audiovisual produzido na
Capacitação online em ATHIS para apoio às etapas posteriores;
- Convocação da equipe composta por profissionais e estudantes, participantes das duas
edições da Capacitação online em ATHIS para participação no Módulo online de
Negócios e Projetos Sociais e nas práticas presenciais de Melhorias Habitacionais e
Ações Urbanas.
- Realização do Módulo online de Negócios e Projetos Sociais, conforme detalhado neste
documento;
- Desenvolvimento de forma simultânea das atividades vinculadas aos dois eixos de
melhorias habitacionais e ações urbanas, conforme detalhado neste documento.
MÓDULO ONLINE SOBRE NEGÓCIOS E PROJETOS SOCIAIS
A metodologia contemplará atividades assíncronas - disponibilização de material, fórum de
debate, entre outros, e encontros virtuais, que abordarão temas pertinentes por meio de:
explanação de profissionais com experiência na área, debates e estudos de casos;
estimulando o aluno a pensar e agir como empreendedor social. O aluno será capaz de
desenvolver, ao fim dos encontros, um modelo de negócio e/ou projeto social
economicamente sustentável e com impacto socioambiental relevante.
A avaliação deste módulo será baseada na participação e envolvimento do aluno, bem como
na qualidade do plano de negócios apresentado ao fim da capacitação.
ETAPA 1.1 - apresentação de tipologias de iniciativas de impactos socioambiental e
Incubadoras e Aceleradoras de Negócio Social;
ETAPA 1.2 - apresentação da Cartilha de Orientações: Escritórios Populares de
Arquitetura - Organizar, Empreender e Inovar” - da Comissão Temporária de
Assistência Técnica e Política Urbana (CPUA) do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF).
ETAPA 2.1 - mapeamento de ferramentas de modelagem para Negócios Social Design Thinking;
ETAPA 2.2 - desenvolvimento de Canvas com proposta de negócio social;
ETAPA 3 - plano de Negócios: os alunos, em grupos de até 5 membros, precisarão
desenvolver um plano de negócio social, com a metodologia CANVAS.
Destaca-se que será disponibilizado material de leitura obrigatória e complementar nas
semanas prévias aos encontros virtuais seguindo a mesma metodologia que os demais
Módulos da Capacitação online.
EIXO DE MELHORIAS HABITACIONAIS
- Convocação da equipe composta por profissionais e estudantes, participantes das duas
edições da Capacitação online em ATHIS para desenvolvimento de projetos de
melhorias habitacionais para famílias em situação de vulnerabilidade, indicadas pela
Companhia de Habitação do Distrito Federal - CODHAB/DF por meio do eixo Na
Medida e seu Subprograma Melhorias Habitacionais;

- Os participantes serão organizados em equipes multidisciplinares. A orientação e
capacitação dos participantes será organizada em três etapas:
ETAPA 1 - explanação geral sobre as atividades propostas; conhecimento prévio e
imersão no território de intervenção; realização do levantamento social das famílias a
serem beneficiadas e diálogo com as famílias a serem atendidas;
ETAPA 2 - levantamento físico das moradias, desenvolvimento de projeto a nível de
estudo preliminar e elaboração de orçamento prévio;
ETAPA 3 - ações de avaliação e desenvolvimento dos projetos executivos, com retorno
às casas para avaliação mais detalhada; entrega dos projetos com memorial descritivo
e orçamento detalhado e, Registros de Responsabilidade Técnica de Projetos.
Para melhor organização dos instrumentos e métodos, as etapas serão organizadas
em Módulos, conforme descrito abaixo. Destaca-se que todas as atividades práticas
acontecerão no Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Distrito Federal
(IAB/DF) – Sede Campestre - SGAS Quadra 603, lote 21 - Asa Sul; no Instituto Federal
de Brasília – IFB São Sebastião – Área Especial 2, S/N, Bairro São Bartolomeu - São
Sebastião/DF; e em outros locais de São Sebastião, a depender da atividade a ser
realizada.
MÓDULO 1: VISITA E LEVANTAMENTO
-

Imersão no território.
Entrevista ao usuário/levantamento.

MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO E NECESSIDADES
-

Identificação de patologias.
Análise e priorização de necessidades: arquitetura, estruturas e instalações
prediais.

MÓDULO 3: ESTUDO PRELIMINAR
-

Desenvolvimento do Estudo Preliminar
Memorial descritivo
Orçamento preliminar

MÓDULO 4: PROJETO EXECUTIVO
-

Desenvolvimento do Projeto executivo
Memorial descritivo final
Orçamento final

MÓDULO 5: DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DOS PROJETOS
-

Projetos executivo de melhorias habitacionais contendo: Projeto de Arquitetura
e Complementares; Memorial de projeto; Orçamento; Registro de
Responsabilidade Técnica do projeto.

Todas as equipes serão orientadas por profissionais parceiros, assim como monitores. A
coordenação da equipe junto aos estudantes, deverá ser compartilhada por todos os
profissionais que compõem a equipe de projeto.
Os arquitetos chamados para atuarem nos Módulos de Melhorias Habitacionais serão
informados previamente das responsabilidades técnicas envolvidas na capacitação e deverão
se comprometer a atuar como responsáveis técnicos dos projetos desenvolvidos por uma
equipe, emitindo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Portanto, a participação de
profissionais de arquitetura na capacitação nesse eixo estará vinculada à emissão de RRT.

Aos demais profissionais participantes de outras categorias profissionais, o registro será
facultativo.
Como método de avaliação serão realizadas avaliações em cada Módulo, baseadas em
frequência de participação e desenvolvimento dos produtos propostos.
Para as avaliações será formada uma banca multidisciplinar composta por arquitetos,
engenheiros, assistentes sociais e psicólogos, para verificar a adequação dos projetos de
melhorias às necessidades da família, aos requisitos físicos da moradia e ao orçamento
proposto. A banca elaborará previamente os critérios para avaliação dos projetos, cujos
resultados serão divulgados posteriormente às equipes e aos participantes individualmente.
Serão emitidos certificados de participação, condicionado à frequência mínima de 75% em
cada módulo.
EIXO AÇÕES URBANAS COMUNITÁRIAS:
- Convocação da equipe composta por profissionais e estudantes, participantes das duas
edições da Capacitação online em ATHIS, para desenvolvimento de projeto a partir
dos Planos de Ação já apresentados como produto final das capacitações.
- Os Planos de Ação são documentos que contêm planejamento de processo participativo
em cinco tipologias distintas, considerando caráter, morfologia e uso.
- Um mapeamento prévio de possibilidades de espaços públicos será feito pela equipe
para posterior definição em conjunto com moradores de São Sebastião, comunidade
foco do trabalho.
- Com uso de métodos de colaboração, as demandas e desejos comunitários serão
captados e trabalhados em projeto para posterior detalhamento e execução de
intervenção urbana, que poderá ser de caráter temporário ou permanente.
- Apenas um projeto de intervenção urbana será desenvolvido, assim, todos os
participantes trabalharão em conjunto para planejamento e execução desse único
projeto de ação urbana. A título de organização e melhor andamento das atividades,
poderão ser formadas frentes de trabalho responsáveis por detalhamento de
planejamento e logística de execução.
- Esta intervenção será dividida em quatro etapas:
ETAPA 01: reconhecimento in loco e análise das áreas potenciais para intervenção;
ETAPA 02: aproximação da comunidade por meio das lideranças comunitárias e
institucionais locais, aplicação de questionários aos moradores, a preparação de
alternativas de solução para a intervenção nas áreas;
ETAPA 03: desenvolvimento do projeto com caráter colaborativo com prévia
orientação técnica na definição coletiva da área objeto da intervenção;
ETAPA 04: Organização e execução de mutirão para intervenção na área urbana.
- Assim como no grupo de Melhorias Habitacionais o grupo de Ações Urbanas também
será dividido em oficinas para melhor organização das etapas descritas anteriormente
OFICINA 01: VISITA E RECONHECIMENTO
-

Imersão no território,
Identificação das tipologias trabalhadas no Plano de Ação.

OFICINA 02: PLANO DE COMUNICAÇÃO
-

Divulgação,
Aproximação e mobilização dos moradores;

OFICINA 03: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO COLABORATIVO
-

Necessidades e Prioridades;
Debates para formulação do projeto;
Desenvolvimento de projeto executivo;
Projeto de intervenção Urbana.

OFICINA 04: EXECUÇÃO COLABORATIVA DO PROJETO
-

Aquisição dos materiais;
Organização, logística e infraestrutura para mutirão;
Execução em mutirão para requalificação de espaço urbano.

Os participantes estarão acompanhadas pelos multiplicadores locais resguardando a
responsabilidade com a população nas atuações territoriais. A equipe de coordenação da
Capacitação estará presente e orientando os participantes.
Os profissionais de arquitetura poderão realizar Registro de Responsabilidade Técnica em
Equipe, portanto, a participação na capacitação no eixo Ações Urbanas não está vinculada à
emissão de RRT. Aos demais profissionais participantes de outras categorias profissionais, o
registro também será facultativo.
Como método de avaliação serão realizadas avaliações em cada Módulo, baseadas em:
frequência de participação e desenvolvimento dos produtos propostos. Para as avaliações
será formada uma banca multidisciplinar composta por profissionais das diferentes áreas
envolvidas, para verificar o engajamento, participação e colaboração dos capacitandos
durante todo o processo. A banca elaborará previamente os critérios para avaliação dos
participantes, cujos resultados serão divulgados posteriormente às equipes e aos
participantes individualmente.
Serão emitidos certificados de participação, condicionado à frequência mínima de 75% em
cada oficina.
6. Cronograma de execução física das atividades
Atividade
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Descrição da Atividade
Organização das atividades
Divulgação de cronograma das
atividades da Capacitação até 20
de agosto de 2020
Elaboração de artes e elementos
de comunicação para
chamamento da Capacitação em
site, redes sociais e mailing
Desenvolvimento de site
específico para a Capacitação
Elaboração de artes e elementos
de comunicação com dicas para
alunos e facilitadores em relação
às boas práticas no
funcionamento do módulo de

Indicador físico
Unidade
Quantidade

Duração
Início Término

Cronograma

1

AGO/20

SET/20

Arquivo
digital

1

AGO/20

AGO/20

Arquivos
digitais

3

AGO/20

SET/20

Site

1

AGO/20

SET/20

Arquivos
digitais

3

AGO/20

SET/20

Negócios e Projetos Sociais,
modelo EAD, em site, redes
sociais e mailing

1.5

Chamamento para rede de
parceiros e entidades
interessados em participar
ativamente da condução da
capacitação em site, redes sociais
e mailing

Arquivos
digitais

3

AGO/20

SET/20

1.6

Elaboração de artes e elementos
de comunicação para divulgação
dos acontecimentos em site,
redes sociais e mailing

Arquivos
digitais

3

SET/20

OUT/20

1.7

Elaborar a programação
detalhada da Capacitação
presencial

Arquivo pdf

1

SET/20

OUT/20

1.8

Elaborar a programação
detalhada do Módulo de Negócios
e Projetos Sociais

Arquivo pdf

1

SET/20

OUT/20

1.9

Compilação do material
audiovisual produzido na
Capacitação online

Relatório

1

SET/20

OUT/20

1.10

Edição do material para
divulgação

Relatório

1

SET/20

OUT/20

1.11

Elaboração de modelo de
certificado

Arquivo pdf

1

SET/20

OUT/20

2

Produção de seminário de
abertura da Capacitação

Relatório

1

SET/20

OUT/20

2.1

Reserva de espaço físico e
contratação de coffe break

Relatório

1

SET/20

OUT/20

2.3

Elaboração de artes e elementos
de comunicação para divulgação
do seminário em site, redes
sociais e mailing

Arquivos
digitais

3

SET/20

OUT/20

2.4

Convite palestrante

Relatório

1

SET/20

OUT/20

2.5

Emissão de passagens e
reservas

Relatório

1

SET/20

OUT/20

2.6

Divulgação do seminário a partir
de 19 de outubro de 2020

Relatório

1

OUT/20

OUT/20

2.7

Convocação da equipe composta
por profissionais e estudantes,
participantes das duas edições da
Capacitação online em ATHIS,
para seminário de abertura

Mailing

1

NOV/20

NOV/20

Realização do seminário

Arquivo
gravação

1

NOV/20

NOV/20

Execução de módulo de
Negócios e Projetos Sociais,
em modelo EAD

Relatório

1

NOV/20

NOV/20

3.1

Elaboração de material de estudo
para disponibilização aos
participantes da Capacitação

Relatório

1

NOV/20

NOV/20

3.2

Elaboração de exercícios de
memorização dos temas a serem
ministrados

Arquivo pdf

1

NOV/20

NOV/20

3.3

Disponibilização de material de
apoio aos estudos na plataforma
EAD do google sala de aula

Roteiro em
arquivo pdf

2

NOV/20

NOV/20

3.4

Divulgação, na plataforma EAD
do google sala de aula, dos
exercícios de memorização dos
temas ministrados

Roteiro em
arquivo pdf

1

NOV/20

NOV/20

3.3

Realização de encontros virtuais
para debate e discussão dos
temas por meio da plataforma
google meet

Arquivo
gravação

2

NOV/20

NOV/20

Período de aproximação com a
comunidade e desenvolvimento
de projeto de ação urbana
comunitária em região de
vulnerabilidade do DF

Relatório

1

NOV/20

NOV/20

4.1

Reuniões com líderes
comunitários da região

Relatório

1

NOV/20

NOV/20

4.2

Rodas de conversas com
comunidade

Relatório

1

NOV/20

NOV/20

Projetos
executivos
em pdf e dwg

10

NOV/20

DEZ/20

Relatório

10

NOV/20

DEZ/20

Projeto
executivo em
pdf e dwg

1

NOV/20

DEZ/20

Relatório

1

NOV/20

DEZ/20

2.8

3

4

5

5.1

6

6.1

Desenvolvimento de projetos
executivos de Melhorias
Habitacionais
Acompanhamento do
coordenador do eixo de Melhorias
Habitacionais do desenvolvimento
dos projetos
Desenvolvimento de projeto
executivo de Intervenção
Urbana
Acompanhamento do
coordenador do eixo de Ações
Urbanas do desenvolvimento do
projetos

7

Realização de oficinas de
capacitação e de construção
colaborativa do projeto de Ação
urbana

Relatório

1

NOV/20

DEZ/20

7.1

Execução das melhorias urbanas
propostas, em regime de mutirão
participativo

Relatório

1

DEZ/20

DEZ/20

Avaliação e certificação dos
participantes

Relatório

1

DEZ/20

DEZ/20

8.1

Organização de banca avaliadora
dos exercícios desenvolvidos
pelos alunos no módulo EAD de
Negócios e Projetos Sociais

Relatório

1

DEZ/20

DEZ/20

8.2

Avaliação da participação dos
alunos em todo o processo de
capacitação e nos exercícios
entregues

Ficha de
avaliação

100

DEZ/20

DEZ/20

8.3

Divulgação de notas na
plataforma EAD google sala de
aula

Relatório

1

DEZ/20

DEZ/20

8.4

Disponibilização de certificados
por meio da plataforma Even3

Relatório

1

DEZ/20

DEZ/20

8

7. Previsão da receita e da despesa
Receita
Total
Não se aplica
Não se aplica

Valor mensal
Não se aplica

Valor anual
Não se aplica

Despesa
Não se aplica

Valor mensal
Não se aplica

Valor anual
Não se aplica

Total
Não se aplica

8. Cronograma de Desembolso
Valor total do projeto: R$ 62.490,00
Valor solicitado ao CAU/DF – R$ 56.241,00 (limitado a quota do Edital e a 90% do valor total
do projeto) podendo ser em quota única ou de forma parcelada conforme a execução).
DESEMBOLSO DO CAU/DF
08/2020
R$ 56.241,00

Valor de competência do Proponente - R$ 6.249,00 Estabelecida em, no mínimo, 10 % do
valor total do projeto.

DESEMBOLSO DA PROPONENTE
08/2020
R$ 6.249,00

9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros
Descrição da despesa

Tipo (1 a 6)
conforme
legenda abaixo

Coordenação administrativa

5

3.500,00

Coordenador eixo Melhorias Habitacionais

5

12.000,00

Coordenador eixo Ações Urbanas

5

12.000,00

Tutor eixo Melhorias Habitacionais

5

2.800,00

Tutor eixo Ações Urbanas

5

2.800,00

Designer gráfico

2

2.800,00

Social media

2

4.000,00

Gravação e edição de vídeo

2

4.000,00

Micro-ônibus para 25 pessoas para 10 diárias

3

4.000,00

Material de obra para execução das oficinas

1

5.000,00

Lanches para comunidade (100 pessoas por 3 dias)

1

3.000,00

Traslado aéreo e terrestre do palestrante

3

1.500,00

Hospedagem do palestrante (2 diárias)

3

1.200,00

Alimentação do palestrante

3

200,00

Coffee break para 100 pessoas (seminário)

3

1.000,00

Papelaria (cartucho de tinta, papel, caneta)

3

500,00

Site do evento

3

2.000,00

Hospedagem do site

3

50,00

Domínio do site

3

40,00

Suporte de rede

2

100,00
Total geral

Total por tipo de despesa:

Valor em R$

62.490,00

01 -R$ 8.000,00
02 -R$ 10.900,00
03 –R$ 10.490,00
04 –R$ 0,00
05 - R$ 33.100,00
06 –R$ 0,00

Legenda para os tipos de despesa:
01 Material de consumo;
02 Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
03 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
04 Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao
projeto);
05 Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao
projeto);
06 Equipamentos e materiais permanentes.
10. Declaração
Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de comprovação junto
ao CAU/DF, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação
de inadimplência com a Administração Pública Federal ou Entidade da Administração Pública,
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do
CAU/DF para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.
Pede deferimento.
HELOÍSA MELO MOURA
PRESIDENTA 2020-2022

