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1. Introdução  

   

1.1 Identificação da Ação  

   

     Título: 

 

Cidade e Cidadania: Programa de Incentivo e 

Organização da Participação Popular em 

Planejamento Urbano  

   

     Coordenador:  Sidney Gonçalves Vieira / Outro  

   

     Tipo da Ação:  Programa  

   

     Ações Vinculadas:  não existem ações vinculadas  

   

     Edital:   

   

     Instituição: 
 

UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS  

   

     Unidade Geral:     

   

     Unidade  

     de Origem: 
    

   

     Início Previsto:  01/03/2015  

   

     Término Previsto:  01/03/2017  

   

     Recurso Financeiro:  R$ 299.960,00  

   

     Órgão Financeiro:     

   

     Gestor:     

   

1.2 Detalhes da Ação  

   

     Carga Horária Total da 

Ação: 
 1920 horas  

   

     Justificativa da Carga 

Horária: 

 

A carga horária é fruto das diversas atividades 

desenvolvidas e da participação de vários 

membros da equipe em todas as atividades. Os 

cursos de formação envolvem em média duas 

horas por semana, sendo uma ação diferenciada 
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no tempo de ocorrência, com duração de pelo 

menos quatro meses. As oficinas são mais 

curtas, entretanto podem ser repetidas para 

grupos menores, o que enseja a sua ocorrência 

durante vários meses em oportunidades 

diversas. A atividade de Grupos de Discussões 

é permanente e exige a participação de todos 

durante todo o programa, pois constitui a 

essência da ação. Para qualificar as ações, a 

equipe terá um dia por semana para avaliação do 

andamento do projeto.  

   

     Periodicidade:  Permanente/Semanal  

   

     A Ação é Curricular? :  Sim  

   

     Abrangência:  Municipal  

   

     Município Abrangido:  Pelotas - Rio Grande do Sul  

   

     Tem Limite de Vagas?:  Não  

   

     Local de Realização: 

 

Laboratório de Estudos Urbanos, Regionais e 

Ensino de Geografia Instituto de Ciências 

Humanas Universidade Federal de Pelotas Rua 

Alberto Rosa, 154 CEP 96010-770 (53) 3284 

5523  

   

     Período de Realização: 
 

março de 2015 a março de 2017 Diversas etapas 

de acordo com o cronograma de ações.  

   

     Tem inscrição?:  Sim  

   

     Início das Inscrições:  30/03/2015  

   

     Término das Inscrições:  28/04/2015  

   

     Contato para  

     Inscrição: 

 

Laboratório de Estudos Urbanos, Regionais e 

Ensino de Geografia Instituto de Ciências 

Humanas Universidade Federal de Pelotas Rua 

Alberto Rosa, 154 CEP 96010-770 (53) 3284 

5523  

   

     Tem Custo de 

Insc./Mensalidade?: 
 Não  

   

1.3 Público-Alvo  

   

     Tipo/Descrição do 

Público-Alvo: 
 

A ação está diretamente voltada para a 

comunidade de moradores nas Áreas Especiais 



de interesse Social localizadas na Macrorregião 

Administrativa São Gonçalo, em Pelotas, RS. 

Comunidades de bairros de Pelotas. Membros 

de Associações Comunitárias de Pelotas 

Equipes de técnicos do Governo Municipal de 

Pelotas Acadêmicos de graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Pelotas  

   

     Número Estimado de 

     Público: 
 584  

   

     Discriminar Público-Alvo:   

  A B C D E Total 

Público Interno da 

Universidade/Instituto 
10 120 20 5 2 157 

Instituições Governamentais 

Federais 
0 0 0 0 0 0 

Instituições Governamentais 

Estaduais 
0 0 0 0 0 0 

Instituições Governamentais 

Municipais 
0 120 0 15 2 137 

Organizações de Iniciativa 

Privada 
0 0 0 0 0 0 

Movimentos Sociais 0 0 0 0 120 120 

Organizações Não 

Governamentais 

(ONGs/OSCIPs) 

0 0 0 0 10 10 

Organizações Sindicais 0 0 0 0 10 10 

Grupos Comunitários 0 0 0 0 150 150 

Outros 0 0 0 0 0 0 

Total 10 240 20 20 294 584 
 

 

Legenda: 

(A) Docente 

(B) Discentes de Graduação 

(C) Discentes de Pós-

Graduação 

(D) Técnico Administrativo 

(E) Outro 
 

  

   

1.4 Parcerias  

   

Nome Sigla Parceria 
Tipo de 

Instituição/IPES 
Participação 



Secretaria 

Municipal de 

Gestão da 

Cidade e 

Mobi... 

SGCMU 
Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Municipal 

Apoio técnico ao 

projeto. 

Participação de 

técnicos nas 

ações previstas. 

Subsídios 

materiais para 

desenvolvimento 

de ações. 

União 

Pelotense de 

Associações 

Comunitárias 

... 

UPACAF 
Externa à 

IES 

Grupo 

Comunitário 

A participação 

da UPACF se 

dará através do 

seu apoio ao 

programa. Isso 

implica na 

interface com as 

comunidades de 

bairros e 

associações 

comunitárias que 

integram a 

associação. 

Assim, será ... 

Programa de 

Pós-

Graduação 

em 

Geografia 

PPGEO/UFPEL 

Interna 

&aagrave; 

IES 

UFPEL 

O Programa de 

Pós-Graduação 

em Geografia 

figura como 

parceiro do 

programa 

proposto 

colocando à 

disposição as 

instalações e 

equipamentos 

para o 

desenvolvimento 

de cursos e 

palestras. 

Laboratório 

de Estudos 

Urbanos, 

Regionais e 

Ens... 

LeurEnGeo 

Interna 

&aagrave; 

IES 

UFPEL 

O programa será 

executado no 

âmbito das 

atividades 

desenvolvidas 

no Laboratório 

de Estudos 

Urbanos, 

Regionais e 

Ensino de 

Geografia. 



Trata-se do 

laboratório que 

encabeça a ação 

e que desenvol... 

Fundação 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

FURG 
Externa à 

IES 

Instituição 

Governamental 

Federal 

A participação 

da FURG se dá 

pela inserção dos 

alunos do curso 

de mestrado em 

Geografia do 

Programa de 

Pós-Graduação 

em Geografia 

daquela 

universidade. A 

proximidade 

geográfica com o 

munic�... 
 

   

1.5 Caracterização da Ação  

   

     Área de Conhecimento:  
Ciências Humanas , Geografia , Geografia 

Humana , Geografia Urbana  

   

     Linha Temática:  

4.19 Linha temática 19: Relação entre Estado e 

Sociedade, Promoção da Participação Social e 

Políticas para a Juventude  

   

     Subtema 1:  

4.19.6 Fortalecimento do controle social de 

políticas públicas e da atuação dos movimentos 

sociais  

   

   

1.6 Descrição da Ação  

   

     Resumo da Proposta: 

 

O programa parte do pressuposto de que é 

possível disponibilizar informações, 

conhecimentos e capacidade técnica existente 

na universidade para fundamentar a ação social 

urbana baseada na organização e participação 

popular. Reconhece a proeminência dos 

movimentos sociais como importante para a 

definição da política urbana e, como tal, admite 

que a organização e participação popular são 

fundamentais no exercício desse direito à 

cidade. O programa se justifica pelo 

reconhecimento de que tais movimentos sociais 

desempenharão um papel tão mais importante e 

significativo quanto melhor estiverem 



preparados para a ação. Identifica na sociedade 

contemporânea mudanças expressivas no 

processo de urbanização que dão razão para que 

se pense em novas formas de atuação social. Do 

ponto de vista teórico, se alia a uma perspectiva 

nova do urbanismo que reconhece a necessidade 

de redefinição das relações entre interesses 

coletivos, individuais e gerais. Também se 

fundamenta na ideia de que o planejamento 

urbano, especialmente o Plano Diretor, pode ser 

um instrumento de realização da organização e 

da participação popular pela utilização dos 

instrumentos já colocados à disposição. 

Principalmente, parte do pressuposto de que um 

planejamento autonomista é possível, baseado 

na livre participação dos indivíduos em suas 

comunidades, valorizando a participação efetiva 

de cada cidadão, o que exige conhecimento e 

técnica para exercício da cidadania. Com isso, 

preconiza ações que visam conferir 

conhecimento, informação e capacidade técnica 

para que os cidadãos possam agir na 

organização e participação responsável.  

   

     Palavras-Chave: 
 

Cidadania, Participação, Autonomia, 

Planejamento, Gestão  

   

     Informações Relevantes 

para Avaliação da Proposta: 

 

Programa que visa dar subsídios aos cidadãos 

organizados em comunidades ou não a 

exercerem de maneira plena sua cidadania, 

organizarem suas ações e participarem de forma 

democrática das instâncias existentes no 

planejamento e na gestão do espaço urbano. As 

ações propostas pelo programa estão em 

sintonia com os movimentos sociais ocorrentes 

no país, com o apoio institucional aos 

moradores em áreas especiais de interesse social 

e aos programas de incentivo à organização e 

participação social. Neste sentido, represente 

um importante instrumento da sociedade urbana 

pobre para sua inserção na sociedade 

organizada, garantindo maior eficiência na 

busca de atendimento às suas demandas.  

   

     1.6.1 Justificativa  

      

     1.6.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

   



O tema da presente proposta se insere na linha 4.19.6 “Fortalecimento do 

controle social de políticas públicas e da atuação dos movimentos sociais”. Busca 

desenvolver uma série de atividades capazes de fomentar o previsto na alínea c): 

“Apoio à organização dos movimentos sociais por meio de ações de formação, 

assistência técnica e apoio à mobilização e participação social.” Nesse sentido, a 

proposta se justifica pela necessidade de dotar a sociedade de informações, 

conhecimentos, técnicas e instrumentos capazes de capacitar a participação e a 

mobilização da sociedade urbana. Parte-se do pressuposto de que a autenticidade 

dos movimentos sociais urbanos é rica o suficiente para organizar seu próprio 

movimento. Entretanto, se puder contar com o apoio técnico que lhe proporcione 

capacidade para analisar o contexto histórico, político e social no qual suas lutas 

concretas estão inseridas haverá uma participação muito mais consciente, sólida 

e duradoura, capaz de promover transformações mais efetivas em todo o contexto 

social e espacial da cidade. Por isso, se entende que o espaço da cidade é também 

manifestação da cidadania e que esta pode ser qualificada sem a perda da 

autonomia e da autenticidade. 

 

Nesse sentido, a justificativa da proposta está estruturada em dois pontos 

fundamentais. Primeiro, o entendimento de que os movimentos sociais urbanos 

são os detentores originários da política urbana e cabe a eles o estabelecimento 

de uma pauta de demandas a serem cumpridas pelas políticas públicas e pelo 

Estado de um modo geral, a fim de garantir o acesso mais justo aos bens, 

equipamentos e serviços de uso coletivo. E, segundo, a compreensão de que a 

sociedade passou e passa por transformações profundas em sua estrutura 

demográfica, provocando alterações nas formas de organização social e no 

necessário atendimento de demandas próprias da sociedade urbana 

contemporânea. São esses pontos que se passa a analisar, a seguir. 

 

 

 

1.6.1.1 A proeminência dos movimentos sociais na definição da política urbana 

 

Durante duas semanas do mês de junho de 2013 o Brasil experimentou uma 

mobilização social sem precedentes em sua história recente. Um movimento 

conflagrado inicialmente pela luta pelo passe livre no sistema de transporte 

público urbano e que incorporou diversas outras reivindicações até então latentes 

em uma sociedade que parecia imersa em uma aparente tranquilidade de 

crescimento econômico. Entretanto, quem acompanha a realidade das cidades 

brasileiras não se surpreendeu com a onda de protestos que deslanchou pelo país, 

em um movimento que teve origem e cresceu longe das organizações partidárias 

e que foi capitaneado por uma juventude que se julgava inerte nas redes sociais. 

 

O movimento não surpreendeu porque se sabe que a cidade é o locus privilegiado 

da reprodução do capital e do trabalho e as razões para a realização desses 

protestos não podem ser desvinculadas das condições de existência das próprias 

cidades. É na cidade que se reproduz a força de trabalho e as melhorias nas 

condições de vida da sociedade passam necessariamente por melhorias efetivas 

nas políticas públicas urbanas, que deveriam ser responsáveis por melhores 

condições de transporte, moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, 

iluminação pública, coleta de lixo e esgoto entre tantas outras formas materiais 



e objetivas nas quais se dá a reprodução social da força de trabalho. As diferentes 

formas de acesso a esses bens e equipamentos sociais urbanos refletem a extrema 

desigualdade social existente no Brasil que, nas cidades, se manifesta pela 

maneira autônoma pela qual a sociedade busca resolver seus problemas. As 

invasões, os mutirões, os loteamentos irregulares resultam de uma forma de 

apropriação do espaço urbano para a qual não contribui nenhuma legislação ou 

governo. Trata-se da luta de uma força de trabalho excluída da cidade legal, 

barata e de baixos salários. 

 

Justamente nessa base socialmente desigual vivenciamos o impacto das décadas 

de baixo crescimento experimentadas a partir de 1980, que se somaram à política 

neoliberal do Estado e a consequente diminuição das políticas públicas e sociais. 

Na cidade, a materialização desse descalabro de injustiças sociais pode ser muito 

bem visualizado no aumento da violência urbana. No período subsequente, nas 

décadas de 1990 e 2000, em meio à globalização, floresceu uma nova política 

urbana, nas quais apareceram urbanistas, advogados, prefeitos, parlamentares e 

inúmeros outros atores sociais que ajudaram a construir a Plataforma de Reforma 

Urbana. Incluiu-se na agenda de prefeituras novas práticas de participação, como 

o orçamento participativo, e foi privilegiada a urbanização da cidade ilegal 

(informal ou invisível) até então ignorada pelas administrações públicas. Surgiu 

uma série de melhorias políticas de habitação, saneamento, mobilidade e novas 

instituições como o Ministério das Cidades, o Conselho das Cidades e as 

Conferências Nacionais das Cidades. Em 2001 o Congresso Nacional aprovou a 

Lei nº10.257, o Estatuto da Cidade, como resultado das lutas populares urbanas, 

ainda que de sua aplicação não resulte a esperada correção dos desequilíbrios 

sociais existentes no espaço urbano. Na sequência, nos governos de Lula e de 

Dilma Roussef, proliferou o desenvolvimento de uma série de medidas de 

combate à pobreza que fortaleceram o mercado interno. Principalmente o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o programa habitacional 

Minha Casa Minha Vida provocaram um crescimento da construção civil e do 

mercado imobiliário urbano nas principais cidades do país. Com isso, a agenda 

da reforma urbana foi esquecida. Segundo Maricato (2014, p.23) “os 

movimentos sociais ligados à causa se acomodaram no espaço institucional onde 

muitas das lideranças foram alocadas”. Mas as disputas por localização urbana 

se tornaram mais acirradas, pois a terra urbana continuou refém dos interesses 

do capital imobiliário. A disputa por terras entre o capital e a força de trabalho 

fizeram afastar ainda mais os limites da periferia: as políticas urbanas, 

especialmente a habitacional, permaneceram longe daqueles que as justificam. 

Entretanto, no setor dos transportes, aparece de maneira mais forte o sacrifício 

dessa população de excluídos: horas de tempo médio em viagens de 

deslocamento para o trabalho, péssima infraestrutura de redes de todos os 

modais, condições mínimas de segurança e conforto.  

 

Enfim, todas essas contradições evidenciam a latência de uma rebeldia que não 

poderia ser controlada para sempre. A rebeldia manifestada nas ruas não passa 

de uma manifestação do direito à cidade do qual grande parcela da população foi 

excluída. Fica evidente a desilusão em relação à democracia e suas formas de 

representação. Há uma desqualificação da política e dos políticos que é resultado 

do distanciamento que a governabilidade no poder provocou na participação 

popular e na gestão participativa direta. O clamor por mais justiça social, menor 



desequilíbrio de renda, acesso às condições básicas de infraestrutura, saúde e 

educação passou a ser bradado pelos próprios descontentes, ao invés de seus 

representantes, evidenciando a possibilidade de uma participação quase 

ignorada, aquela que resulta dos desejos das pessoas e que não pode ser cooptado 

por partidos, instituições ou governos. O papel da universidade, nesse momento 

tão importante que evidencia o poder dos movimentos populares, pode ser o de 

fornecer subsídios técnicos para o incentivo e a organização da participação 

popular, organizando oficinas, palestras, cursos e outras atividades de 

responsabilidade acadêmica, capazes de qualificar a participação popular na 

obtenção de resultados mais eficazes nas lutas pela justiça social. 

 

 

 

 

 

1.6.1.2 A urbanização da humanidade e o papel da sociedade urbana 

 

Cada vez mais o papel da cidade é enaltecido como o lugar que representa a 

condição e o resultado do processo de produção do próprio espaço e da vida. É 

nas ruas das cidades que a sociedade urbana ganha voz e visibilidade. Já em 

2007, segundo o relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 

na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado 

“Situação da população mundial 2007. Desencadeando o potencial de 

crescimento urbano”, destacava a importância da população urbana mundial. O 

referido relatório (UNFPA, 2007) destaca que em 2008 se vivenciou um marco 

invisível, mas significativo, tal seja de que pela primeira vez na história da 

humanidade mais da metade da população humana passou a viver em áreas 

urbanas. Em 2030 esse número deverá passar de 5 bilhões de pessoas e, nesse 

sentido “o futuro dessas pessoas, o futuro das cidades nos países em 

desenvolvimento, o futuro da própria humanidade dependerá das decisões 

tomadas agora em preparação para esse crescimento.” (UNFPA, 2007, p. 1). 

Entretanto, há um quadro ameaçador instaurado, pois a concentração de pobreza, 

o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades aponta para uma situação 

de risco. Entretanto, “as cidades concentram a pobreza, mas também representam 

a melhor oportunidade de se escapar dela”, (UNFPA, 2007, p. 65) como salienta 

o relatório. Ao propor iniciativas proativas para o investimento nas cidades o 

relatório é enfático ao sugerir em primeiro lugar o respeito ao direito dos pobres 

à cidade; em segundo lugar, uma visão de longo prazo e mais ampla acerca do 

uso do espaço urbano para reduzir a pobreza e promover a sustentabilidade. E, 

finalmente:  

 

 

 

Em terceiro lugar, as instituições e os especialistas em população podem e devem 

desempenhar um papel crucial de apoio às organizações comunitárias, aos 

movimentos sociais, aos governos e à comunidade internacional, para melhorar 

a natureza e a forma da futura expansão urbana e assim aumentar o seu poder 

para reduzir a pobreza e promover a sustentabilidade ambiental. Um esforço 

internacional conjunto neste momento crítico é fundamental para esclarecer as 

opções de políticas e fornecer as informações e análises que apoiarão as 



estratégias para melhorar nosso futuro urbano. (UNFPA, 2007, p. 68) 

 

 

 

Portanto, as tendências de localização e descentralização tanto do planejamento 

como da tomada de decisões tornam-se cada mais importantes uma vez que 

metade de todo o crescimento demográfico urbano está ocorrendo em localidades 

menores. Justamente essas comunidades, como bairros e vilas, têm a vantagem 

de possuir maior flexibilidade na hora da tomada de decisões sobre questões 

críticas, como o uso da terra, infra- estrutura e serviços, e, dessa forma, são mais 

propícias à participação popular e à supervisão política. Em contrapartida, 

enfrentam maior dificuldade pela escassez de recursos e fundos. Principalmente, 

as ações locais são dificultadas pela falta de informações essenciais e a 

capacidade técnica para utilizá-las. A ação nesse campo aponta para um potencial 

imenso a ser explorado a fim de que se torne realidade efetiva a mobilização e a 

participação comunitária. As localidades menores, em particular, precisam de 

ajuda. (UNFPA, 2007, p.68) 

 

O relatório da ONU é primoroso ao apontar as possibilidades de ação e a 

necessidade de intervenção nessas áreas menores, propondo uma agenda de 

atividades em completa sintonia com os objetivos do presente projeto. Nesse 

sentido, adverte o relatório UNFPA (2007, p.73): 

 

Os funcionários do governo precisam de informação de boa qualidade, 

claramente apresentada e desagregada para preencher as lacunas de serviços, 

especialmente nos bairros em processo de rápido crescimento. A sociedade civil, 

a mídia e o público em geral precisam das mesmas informações para 

compreender seus direitos, formular suas demandas, exercer pressão sobre 

planejadores e políticos e monitorar suas respostas. As abordagens participativas 

são desenhadas para gerar o envolvimento da comunidade no desenvolvimento 

e dar às pessoas algum controle sobre diferentes tipos de projetos de 

desenvolvimento. Felizmente, vem aumentando o reconhecimento, 

especialmente em áreas urbanas pobres, de que a participação de mulheres e 

homens pobres nas decisões que os afetam é fundamental. Entre os pobres 

urbanos, frequentemente as mulheres têm sido pioneiras de organizações 

comunitárias que cuidam das necessidades da comunidade e pressionam por 

mudanças; essas organizações transformaram-se, muitas vezes, em eficazes 

movimentos sociais. O conhecimento empodera populações e tem implicações 

de longo prazo para o planejamento. O orçamento participativo e o 'mapeamento 

participativo' podem melhorar o nível de conscientização, mostrar às 

comunidades quais serviços públicos estão disponíveis e quem os utiliza, e 

melhorar o controle local. A pesquisa e o mapeamento comunitários são 

extremamente importantes para organizações de pobres urbanos. Os 

formuladores de políticas também necessitam de informações intra-urbanas 

desagregadas para atender às necessidades dos pobres de forma mais eficiente. 

Isso pode ajudar a assegurar uma distribuição equilibrada e equitativa dos 

recursos; desenhar indicadores de controle de qualidade; selecionar quem incluir 

ou excluir de um programa; e permitir ajustes na localização das agências, na 

distribuição de funcionários e nas estratégias de comunicação.  

 



 

 

Portanto, a qualificação dos cidadãos melhora o controle da sociedade, dos 

movimentos sociais e das organizações da sociedade civil permitindo maior e 

melhor controle da elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

Nesse sentido, o presente programa se insere como um elemento capaz de 

fornecer os subsídios necessários para o acesso às informações e à capacidade 

técnica na solução de problemas e na conscientização da sociedade urbana na 

organização e na participação. 

 
     

     1.6.2 Fundamentação Teórica  

      

     1.6.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

1.6.2.1 O Novo Urbanismo e a participação cidadã  

 

 

 

Sobretudo nos últimos trinta e poucos anos, a contar do início da década de 1980, 

as transformações na sociedade se operaram de forma mais contundente, trata-se 

do processo social de urbanização da sociedade. Tais transformações ensejaram 

modificações no produto social do trabalho: o espaço urbano, que é a cidade, 

resultado físico e concreto desse processo. Portanto, continuar trabalhando para 

analisar a sociedade com base nos pressupostos teóricos de um modernismo 

produzido antes dessas transformações é, no mínimo anacrônico. Esses 

pressupostos já não contém elementos capazes de identificar, avaliar e analisar 

adequadamente o que ocorre na realidade transformada. Baseado em preceitos 

elaborados na década de 1930 o urbanismo modernista perdeu sua capacidade de 

dar sustentação teórica para os acontecimentos contemporâneos. Novas 

propostas, contendo elementos específicos de análise passaram a ser utilizados 

com mais eficácia, até que se entendeu a necessidade de utilização de novos 

princípios par dar fundamentação a esse urbanismo. Com isso surge o 

neourbanismo, trazendo para a análise urbana o contexto da urbanização no 

presente. 

 

De acordo com Ascher (2001), no processo de modernização a primeira 

modernidade e sua revolução urbana apresentaram novas ideias sobre a cidade e 

as primeiras utopias urbanas, em uma fase que se pode chamar de 

paleourbanismo; a segunda modernidade e sua revolução urbana produziram 

modelos aos quais associamos o projeto do urbanismo propriamente dito; já a 

terceira modernidade e sua revolução urbana estão cedendo lugar a novas 

atitudes, novos projetos e formas de pensar e de atuar, é o que podemos chamar 

de neourbanismo. De modo geral, essa terceira revolução urbana pode ser 

caracterizada por cinco grandes mudanças: a metapolização (uma estrutura 

urbana caracterizada pela existências de “cidades dentro das cidades”), a 

transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, a formação de espaços-

tempos individuais, a redefinição da correspondência entre interesses 

   



individuais, coletivos e gerais, e novas relações de risco. 

 

De forma diretamente relacionada com o presente programa pode-se destacar a 

importância da redefinição das relações entre interesses individuais, coletivos e 

gerais, pois nesse aspecto aparece o tema da diversificação dos interesses 

individuais e coletivos. Nesta fase da modernização, caracterizada pela terceira 

revolução urbana moderna, se observa a maior fragilidade dos vínculos sociais, 

que são menos estáveis, apesar de serem mais numerosos e variados, totalmente 

imbricados nas múltiplas redes sociais. Assim, os chamados grupos sociais 

tendem a perder sua força e sua importância objetiva e subjetiva. Os indivíduos 

já não compartilham de interesses comuns em diversos campos o que 

compromete sobremaneira o funcionamento da democracia representativa, que 

está baseada justamente na capacidade de representação a um grupo. Também 

são colocadas sob análise as organizações que pretendem integrar posições sobre 

questões sob uma determinada ótica ideológica ou programa. 

 

Assim, no entendimento de Ascher (2001, p. 64) “se faz necessário uma 

refundação da arquitetura territorial institucional e uma renovação dos modelos 

de funcionamento da democracia em geral e da democracia local em particular.” 

Essas alterações apontam para o crescimento da participação popular de caráter 

autônomo com vistas ao atendimento de demandas cada vez mais específicas. 

Cresce, portanto, a necessidade de organização da participação, como maneira 

de sistematizar demandas. 

 

 

 

1.6.2.2 O Plano Diretor como Instrumento de Planejamento Urbano 

 

 

 

Por outro lado, no âmbito das mudanças trazida pela institucionalização da pauta 

dos movimentos sociais urbanos surge a regulamentação estabelecida pelo 

Estatuto da Cidade. Passam a ser considerados pressupostos para a elaboração e 

revisão de planos diretores, aqui entendidos como participativos. Trata-se de um 

dispositivo de legislação urbana que, apesar dos limites concretos que apresenta, 

traz-nos uma série de instrumentos que fazem valer o fim social da propriedade 

urbana em detrimento do instituto jurídico da propriedade imobiliária de caráter 

individual e absoluto. 

 

Na verdade, já na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

aparece em seus artigos 182 e 183, que trata da Política Urbana, estabelece os 

instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade, 

do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. O papel do Estatuto 

da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, foi o de regulamentar os 

artigos programáticos instituídos pela constituição Federal, estabelecendo 

parâmetros e diretrizes da política urbana no Brasil. O Estatuto oferece 

instrumentos para que o município possa intervir no processo de planejamento e 

gestão urbana e territorial, e garantir a realização do direito à cidade. 

 

O Plano Diretor aparece como um instrumento de alto poder de transformação 



da realidade tanto na sua elaboração original quanto nas revisões necessárias. Os 

princípios norteadores do Plano Diretor estão estabelecidos no Estatuto da 

Cidade, que o define como um instrumento básico para orientar a política de 

desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. Há que se 

levar em conta as transformações vividas pelo próprio planejamento urbano de 

um modo geral, já analisados em Vieira (1997), “Estado e Planejamento Urbano 

no Brasil”, em que se evidencia a mudança no padrão de planejamento urbano 

brasileiro, deslocando a atividade de um campo eminentemente técnico para um 

campo de correlação de forças mais justo entre o Estado e a sociedade. 

 

As diretrizes que orientam a formulação do Plano Diretor pressupõe o 

planejamento participativo como forma de organização capaz de construir 

cidades melhores e mais justas. Dentre as diretrizes está o entendimento de que 

todos os cidadãos estão habilitados a participar do planejamento de sua cidade e 

podem intervir na realidade de seu município. O “Plano Diretor participativo: 

Guia para elaboração pelos municípios e cidadãos” elaborado pelo Ministério 

das Cidades (Rolnik e Pinheiro, 2004, p. 14) alerta para a necessidade de que  

 

'democratizar as decisões é fundamental para transformar o planejamento da 

ação municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e assumido pelos 

cidadãos, bem como para assegurar que todos se comprometam e sintam-se 

responsáveis e responsabilizados, no processo de construir e implementar o 

Plano Diretor.' 

 

Construir o Plano Diretor se transforma em uma atividade altamente 

participativa, pelo menos do ponto de vista formal. Entretanto, é preciso que a 

própria sociedade em seus grupos menores, constituídos em associações de 

moradores, organizações não governamentais e os indivíduos no exercício de sua 

plenitude democrática, possuam condições para intervenção qualificada. 

 

A primeira etapa na realização de um Plano Diretor diz respeito às leituras 

técnicas e comunitárias. Ler a cidade é fundamental para identificar e entender a 

situação da realidade urbana e rural do município. Para isso, é fundamental que 

se realizem as leituras técnicas, efetivada pela equipe de profissionais 

capacitados para analisar os aspectos físicos, territoriais, políticos, 

administrativos e sociais do município. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental a 

realização da leitura comunitária, baseada no entendimento que a sociedade tem 

de sua própria realidade, sendo fundamental nesse momento, a organização e a 

participação popular. Sobre esse tema, já se discorreu em Vieira (2012), tratando 

da “Leitura Técnica e Leitura Comunitária: Bases para a Elaboração do Plano 

Diretor Participativo. Jaguarão, RS”, enfatizando o processo de planejamento 

participativo como fundamental para a produção de cidades mais justas. 

 

A segunda etapa no ideário participativo de confecção do Plano Diretor diz 

respeito à formulação e ao pacto em torno de propostas. Trata-se de uma 

perspectiva estratégica que pressupõe a capacidade de intervir sobre temas e 

questões verdadeiramente cruciais para a cidade e que devem ser enfrentada de 

maneira rápida e eficaz. Para isso, são definidos e pactuados os temas, as 

estratégias e os instrumentos de ação. 

 



Logo a seguir deve vir a etapa da definição dos instrumentos, propriamente dita. 

Ou seja, o momento em que serão objetivados as ferramentas que viabilizam as 

intenções expressas no Plano Diretor. O próprio Estatuto da Cidade estabelece 

mais de trinta instrumentos para que o município tenha controle mais efetivo de 

seu território. Nessa etapa será preciso verificar quais os instrumentos são 

adequados aos casos particulares da realidade estudada. 

 

Por fim, será necessário organizar um sistema de gestão e planejamento do 

município, que estabeleça uma estrutura de gestão e um processo participativo 

capaz de implementar e monitorar a aplicação efetiva do Plano diretor. O 

controle social só poderá se efetivar se existirem mecanismos suficientes e 

capazes de atender as demandas por controles e ajustes do planejamento em 

geral. Portanto, a elaboração do Plano Diretor, em si, não encerra o processo de 

planejamento, que deverá ser contínuo e permanente. 

 

Assim, o preparo, por intermédio da orientação e conhecimento da própria 

atividade de planejamento é fundamental para a organização e a participação 

popular. Já existe um desenvolvimento de conteúdo suficiente para ensejar novas 

estratégias de organização e luta por demandas, sendo significativamente 

importante que a sociedade disponha desse conhecimento para poder balizar sua 

atuação. 

 

 

 

1.6.2.3 A questão Urbana na Perspectiva Autonomista 

 

 

 

Aqui se levará em conta a perspectiva autonomista defendida por Cornelius 

Castoriadis (1975, 1983, 1998), também defendida por Marcelo Lopes de Souza 

(2004), que se alinha a uma reapropriação crítica do planejamento urbano e da 

gestão da cidade como instrumento de justiça social.  

 

Para Castoriadis (1975) as democracias representativas ocidentais são, na 

verdade, oligarquias liberais. O desequilíbrio entre o poder da minoria de 

dirigentes e a maioria dos cidadãos comuns desqualifica o uso do termo 

democracia para os regimes representativos. Segundo Souza (2004) as ideias 

político-filosóficas de Castoriadis, baseada na autonomia, estão fundamentadas 

em duas principais fontes. A primeira, deriva da pólis grega clássica, no que diz 

respeito à democracia direta; A segunda, do movimento operário, mais 

especificamente da experiência dos conselhos operários e o debate da autogestão 

da produção pelos trabalhadores. 

 

Ainda seguindo Souza (2004, p. 174), observamos que autonomia pode englobar 

dois sentidos que estão relacionados entre si: autonomia coletiva e autonomia 

individual. No primeiro caso, da autonomia coletiva, trata-se do “consciente e 

explícito autogoverno de uma determinada coletividade, o que depreende 

garantias político-institucionais”. Refere-se, portanto, à instituições e às 

condições materiais e objetivas, incluindo o acesso à informação, que garante a 

igualdade de chances de participação em processos decisórios que dizem respeito 



à própria comunidade. Por outro lado, a autonomia individual, diz respeito à 

“capacidade de indivíduos particulares de realizarem escolhas em liberdade, com 

responsabilidade e com conhecimento de causa”. Nesse caso, depende de 

circunstâncias individuais e psicológicas como também de fatores políticos e 

sociais. Aqui há a necessidade de indivíduos lúcidos, dotados de auto-estima e 

frequentemente avessos à tutela política. Nesse sentido, pode-se observar que 'A 

sociedade autônoma visada pelo projeto castoriadiano não é, todavia, uma 

sociedade “perfeita”, no estilo da “sociedade comunista” preconizada pelo 

marxismo ou das comunidades harmônicas e sem poder e conflitos idealizadas 

por muitos anarquistas. Uma sociedade basicamente autônoma significa, 

“apenas”, uma sociedade na qual a separação institucionalizada entre dirigentes 

e dirigidos foi abolida, com isso dando-se a oportunidade de surgimento de uma 

esfera pública dotada de vitalidade e animada por cidadãos conscientes, 

responsáveis e participantes.' (SOUZA, 2004, p. 176) 

 

O planejamento e a gestão urbanos, com base na perspectiva autonomista, 

conforme esposado por Souza (2004) deve ser resultado de um processo histórico 

bastante complexo, que independe, nesse sentido, dos resultados de uma 

revolução imediata, mas sim, e muito mais, de pequenos ganhos de autonomia 

conquistados ao longo do tempo. Pensar quem planeja é uma questão sumamente 

importante. Justamente esta perspectiva permite pensar na possibilidade de criar 

pequenas ações capazes de produzir, aos poucos, transformações qualitativa nos 

processos de tomada de decisão na sociedade. Mesmo em uma sociedade 

heterônoma não é a penas o estado que planeja e a perspectiva de intervir nas 

diferentes instâncias em que a ação do planejamento, da organização e da 

participação popular ocorrem anima a possibilidade de construir ações a 

mecanismos efetivos de um pensamento autônomo.  

 

Por outro lado, quando se pensa sobre o que é planejado, nessa perspectiva, é 

necessário abordar não apenas as questões materiais e objetivas que estão 

colocadas na prática do cotidiano urbano (território, mobiliário, etc), mas 

também, e fundamentalmente, planejar e gerir relações sociais. Aqueles que se 

envolverem nesse processo precisarão estar aptos a responder: “que problemas 

precisam ser superados? Com quem se pode contar para essa empreitada, e sob 

quais condições? Quais são os obstáculos e as dificuldades previsíveis?” (grifo 

do autor) (SOUZA, 2004, p. 178). É preciso pensar sobre os fins da ação e, 

portanto, discutir politicamente a abrangência dos propósitos. Não se deve pensar 

em uma ação respaldada por uma única pessoa, um intelectual pretensamente 

iluminado, pois não se quer aqui perder de vista a capacidade dos indivíduos 

envolvidos no processo. Em uma relação dialógica (expressão tomada de Paulo 

Freire) o papel da universidade e de seus componentes é justamente a de chamara 

a atenção de que a autonomia precisa ser respeitada e estimulada e que, portanto, 

os fins devem ser definidos pelos próprios envolvidos. 

 

Por fim, definir como planejar irá depender da capacidade de identificar os 

grupos dominantes que poderão representar um entrave à participação ou à 

políticas redistributivas e ampliadoras da democracia. Para tanto, há que se estar 

preparado para a solução de conflitos que poderão surgir em diferentes níveis, 

desde o interno, próprio dos diferentes interesses particulares no grupo, até o 

externo, relacionado às instâncias de poder já constituídos em organizações e 



instituições. 

 

Em algum momento seria possível perguntar em que diverge a proposta 

autonomista da proposta de planejamento politizado brasileiro posto em prática 

por correntes de esquerda no país. Na verdade, mesmo o planejamento politizado 

brasileiro não conseguiu se desvencilhar totalmente do pensamento tecnocrático 

que o antecedeu. Sem querer minimizar a importância das conquistas trazidas ao 

longo do tempo para a reforma urbana, ainda é preciso reconhecer que uma 

proposta autonomista vai mais além daquilo que está posto em prática pela 

democracia participativa. 

 

No planejamento autonomista não se trata de endossar uma instância de poder 

separada e acima dos cidadãos – o Estado -, em cuja presença e sob cuja batuta 

o planejamento sempre será realizado, em maior ou menor grau, de cima para 

baixo. Em uma sociedade autônoma, assim como a gestão urbana será um dos 

aspectos da autogestão da sociedade, o planejamento será um 

“autoplanejamento”, radicalmente conduzido de forma democrática e 

descentralizada, além de flexível. (SOUZA, 2004, p. 184) 

 

Assim, o caminho que se aponta não é um caminho predeterminado, mas sim 

algo a ser percorrido, conquistado a cada passo e em conjunto com todos os 

caminhantes. O desenvolvimento sócio-espacial deve ser visto como um ideal 

sempre em construção, inacabado, renovável. Trata-se de um horizonte a ser 

conquistado, como nas palavras de Castoriadis (1983, p.33): “uma sociedade 

justa não é uma sociedade que adotou leis justas para sempre. Uma sociedade 

justa é uma sociedade onde a questão da justiça permanece constantemente 

aberta.” 

 

Nesse sentido, o programa proposto pretende ser uma parte do caminho a ser 

trilhado pela sociedade urbana em questão na busca de resposta para suas 

demandas. Criar a possibilidade de contribuir para a informação e a dotação 

técnica dos envolvidos em um processo  

 

muitas vezes áspero, desconhecido e cujas práticas e resultados são maculados 

por experiências erradas é um objetivo alentador para uma instituição pública 

destinada a promover a justiça social. 

 

 

 

1.6.2.4. As Áreas Especiais de Interesse Social em Pelotas 

 

 

 

De acordo com o III Plano Diretor de Pelotas (PD), instituído pela Lei Municipal 

Nº 5.502 de 11 de setembro de 2008, as Áreas Especiais de Interesse Social 

(AEIS)l são porções do território do Município, destinadas para recuperação 

urbanística e ambiental, para regularização fundiária e para a produção de 

Habitação de Interesse Social (HIS). Possuem como diretrizes principais, entre 

outras, a adequação da propriedade do solo à sua função social; a integração à 

cidade dos assentamentos habitacionais de baixa renda, promovendo sua 



regularização jurídica, urbanística, técnica e ambiental; a promoção da oferta de 

equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos, serviço e comércio de 

caráter local e a geração de trabalho e de renda para seus moradores. Trata-se, 

portanto, de uma área frutífera para o desenvolvimento de cidadania e para o 

incentivo à organização e a participação social em busca de melhores condições 

de vida na cidade. 

 

Ainda de acordo com o III PD as AEIS podem ser dos seguintes tipos: I, quando 

são áreas públicas ou privadas localizadas em áreas de preservação ambiental, 

ocupadas por população de baixa renda, em que haja interesse público em 

promover a regularização fundiária, recuperação ambiental, produção, 

manutenção e recuperação de habitação de interesse social; e II, quando são áreas 

públicas ou privadas, ocupadas por população de baixa renda, em que haja 

interesse público em promover a regularização fundiária, produção, manutenção 

e recuperação de habitação de interesse social. Ainda poderão ser do tipo III, 

glebas, e IV, interface rural-urbano, que não se aplicam ao objeto de estudo do 

presente programa. Basicamente, as AEIS devem atender aos seguintes critérios 

para sua definição: i) predominância do uso habitacional; ii) população com 

características sócio-econômica de baixa renda, entendida como tal aquela 

composta por famílias cuja renda mensal seja igual ou inferior a três salários 

mínimos nacionais; e iii) área passível de regularização e/ou urbanização. São 

portanto, propícias ao desenvolvimento do programa ora proposto. 

 

Para efeitos do presente Programa foi selecionada a área da Macrorregião 

Administrativa do São Gonçalo, que pode ser reconhecida como Bairro São 

Gonçalo. Dentro desta área foram selecionadas as AEIS que aí se localizam para 

efeito de desenvolvimento do programa, como piloto de futuras intervenções.  

      

     1.6.3 Objetivos  

      

     Geral 

 

 

 

Prestar apoio formativo e técnico à mobilização e à participação consciente e 

responsável dos cidadãos de Pelotas, RS, moradores em Área de Especial 

Interesse Social (AEIS), em suas ações de reivindicações por demandas sócio-

espaciais urbanas. 

 

 

 

Específicos 

 

 

 

Formar grupos de discussões sobre temas de planejamento e gestão urbanos, 

organização e participação popular nas AEIS e nas escolas municipais 

envolvidas; 

 

 

   



 

Realizar cursos, oficinas e palestras formativas sobre os temas de cidadania, 

planejamento e gestão urbanos, junto às comunidades envolvidas; 

 

 

 

Realizar cursos, oficinas e palestras formativas sobre os temas do relacionamento 

entre escola, cidadania, planejamento e gestão urbanos, junto às escolas 

municipais das comunidades envolvidas; 

 

 

 

Organizar material gráfico informativo impresso e virtual como web site, 

cartilhas, cartazes, apostilas, sobre os temas objeto do programa para 

distribuição, discussão e análise nas comunidades envolvidas; 

 

 

 

Sistematizar produtos técnicos como mapas, cadastros multifinalitários, bancos 

de dados e informações para uso na mobilização e participação social. 

 
     

     1.6.4 Metodologia e Avaliação  

      

     1.6.4 METODOLOGIA 

 

O programa está fundamentado no método dialético e, portanto, pretende realizar 

uma análise da realidade com base no presente, ou seja, a partir dos dados 

identificados e caracterizados pelos envolvidos no processo a partir do seu 

próprio cotidiano. Após, será feita uma análise regressiva, de cunho histórico e 

social, com vistas a identificar a origem das condições atuais de existência das 

comunidades envolvidas. Em seguida, de acordo com o método proposto, serão 

feitos prognósticos das possibilidades apresentadas pelo futuro, com base nas 

ações a serem desenvolvidas. 

 

O Programa pretende se construir como um evento permanente na cidade, 

logrando, com o tempo, atingir toda a cidade de Pelotas. 

 

 

 

Para o desenvolvimento do Programa, entre 2015-2016, foi selecionada a 

Macrorregião Administrativa do São Gonçalo, área localizada no perímetro 

urbano da cidade de Pelotas, limitada ao norte pela Avenida Ferreira Viana, à 

leste pelo Arroio Pelotas, ao sul pelo Canal São Gonçalo e à leste pela Avenida 

Juscelino Kubistcheck de Oliveira. Dentro desta Macrorregião Admiistrativa, 

conhecida como Bairro São Gonçalo, foram selecionadas as Áreas de especial 

Interesse Social delimitadas pelo III Plano Diretor de Pelotas (Lei 5.502, de 

11/09/2008), a saber, Navegantes I, II e II; Vila de Pescadores; Mário 

Meneghetti; Ambrósio Perret; e, Anglo. A seleção se justificou em função da 

característica das AEIS de concentrarem grande número de população de baixa 

   



renda, via de regra menos integrada aos processos institucionalizados de 

participação e gestão da cidade. 

 

 

 

Serão empreendidas na Macroregião Administrativa do São Gonçalo ações com 

a comunidade de várias ordens, visando atingir públicos diversos. As ações são 

1. Curso de Formação e Oficinas; 2. Confecção de Materiais Gráficos e 3. 

Debates . Cada uma delas consiste no seguinte: 

 

 

 

1.CURSOS e OFICINAS. 

 

 

 

Serão atividades que envolvem saber codificado, mas sem excluir o saber 

advindo da comunidade, assim, a abordagem será pensada de forma a se adequar 

ao público alvo. Elas terão cronogramas previamente divulgados e com 

inscrições.  

 

 

 

1.1 Curso de Formação 

 

 

 

Serão organizados cursos de duas horas e com duração de quatro meses a serem 

executados na universidade a partir do conhecimento existente sobre os temas 

propostos, conforme se informa a seguir. Os cursos serão executados pelos 

membros da equipe e parceiros, mas também serão convidados palestrantes 

nacionais e internacionais. 

 

 

 

Curso de Legislação Urbana - Focado na legislação urbana sobre planejamento 

e gestão da cidade, abrangendo a Constituição Federal, A Constituição do Estado 

do Rio Grande do Sul, o Estatuto da Cidade e legislação específica. 

 

 

 

Curso de Planejamento Urbano Participativo - Baseado no Estatuto da Cidade 

com análise dos instrumentos existentes fomentadores da função social de 

propriedade.  

 

 

 

Curso sobre Planejamento Urbano Municipal - Versando sobre Plano Diretor, 

Código de Obras e Código de Posturas do município de Pelotas. 

 



 

 

Cursos de Formação Permanente - Demanda Espontânea -A partir das próprias 

demandas apresentadas pela comunidade serão organizado cursos de formação 

com vistas de capacitar os interessados a conhecer as informações, teorias e 

métodos referentes aos temas propostos. Os cursos serão ministrados por 

professores universitários das áreas elencadas, com a colaboração de 

especialistas, de técnicos da prefeitura municipal e membros das associações de 

moradores. 

 

 

 

 

 

1.2. Oficinas 

 

 

 

Serão realizadas oficinas de caráter prático e de menor tempo, e que serão 

repetidas várias vezes ao longo dos meses. É previsto sua realização na 

comunidade para estreitar laços com a mesma. Os temas abordados serão leituras 

sócio-espaciais da cidade, participação popular e cidadania, funcionamento dos 

conselhos municipais, plano diretor, entre outros que poderão ser apontados 

pelas demandas de serviços sociais urbanos existentes. Para ministrar as oficinas 

está prevista a participação de professores envolvidos no programa, técnicos da 

prefeitura e de instituições envolvidas (fornecedores de água, luz, esgoto entre 

outros). Serão realizadas também atividades práticas como leituras de mapas e 

construção de maquetes. 

 

 

 

2. CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

 

 

 

Além das ações diretamente com a comunidade, pretende-se subsidiar todo 

processo com a produção de materiais virtuais e impressos. Estes serão 

organizados e produzidos pela equipe organizadora, salvo para alguns materiais 

que se recorrerá a auxílio de terceiros.  

 

Conterão as discussões realizadas com parceiros e com a própria comunidade. 

 

Serão distribuídos nas oficinas, cursos de formação e grupos de debates, bem 

como livremente na comunidade.  

 

Estes materiais tem o objetivo de auxiliar na discussão e formação de apoio à 

mobilização e à participação social. 

 

 

 



3. GRUPO DE DEBATES 

 

 

 

A metodologia a ser utilizada nesta ação prevê a realização de Grupos de 

Debates, como forma de incentivar a participação e a mobilização individual na 

análise dos problemas e das demandas comunitárias. Os Grupos de Debates serão 

desenvolvidos com a comunidade e na comunidade e tem caráter mais livre. 

Nesta ação serão usadas técnicas que visem aproximar saberes populares com 

saberes acadêmicos e que promovam diálogo. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do programa será feita permanentemente por meio de ferramenta de 

avaliação a ser disponibilizada em ambiente web. 

 

Além disso, cada etapa do programa contará com instrumento próprio para 

avaliação da metodologia e dos objetivos propostos. Serão capturadas 'falas 

espontâneas' da comunidade por meio de equipamentos adequados a fim de 

contribuírem com a avaliação.  

      

     1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão  

      

     1.6.5 Relação com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

 

 

O programa proposto está intimamente associado às atividades didáticas de 

Ensino de graduação em Geografia, tanto na Licenciatura como no Bacharelado. 

Diversas disciplinas do currículo contemplam os temas da cidadania, 

organização e participação popular, além do que os temas do planejamento e da 

gestão urbanos são objetos de disciplinas específicas. No Bacharelado em 

Geografia as disciplinas de Legislação Urbana, e Planejamento Urbano estão 

diretamente envolvidas com os conteúdos tratados. Na Licenciatura em 

Geografia as disciplinas de Epistemologia da Geografia e Geografia Urbana 

tratam com profundidade os temas a serem desenvolvidos. Além das disciplinas 

citadas os próprios Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Geografia 

enfatizam a importância da cidadania, organização e participação social. 

 

Além da ligação direta com os cursos de Geografia outras carreiras universitárias 

encontram ligação direta na área do ensino com o programa proposto. 

Evidentemente se pode arrolar aqui os cursos de Ciências Sociais, Direito, 

Arquitetura e Urbanismo, para citar aqueles cuja ligação é direta com o 

programa. 

 

 

 

Do ponto de vista da Pesquisa e relação é evidente, pois os participantes do 

   



programa atuam ou atuaram em projetos envolvendo o tema. Na Geografia já 

foram produzidos Trabalhos de Conclusão de Curso diretamente ligados à 

pesquisas sobre as temáticas do planejamento, organização e participação social. 

Também no curso de Direito os envolvidos participaram de pesquisas que 

resultaram em TCCs nesta área. Portanto, os envolvidos têm ligação pretérita 

com a pesquisa na área que está diretamente relacionada com suas linhas de 

pesquisa em Estudos Urbanos. 

 

 

 

Com relação à Extensão a relação do programa é direta, pois se volta justamente 

para a prestação de uma atividade para a comunidade externa à universidade. 

Prevê formação, assistências técnica e outros elementos que caracterizam a 

atividade extensionista universitária.  

      

     1.6.6 Avaliação  

   

  Pelo Público 

    

Será proposto instrumento de avaliação que contemple indicadores de 

produtividade para cada uma das ações propostas, envolvendo as atividades 

desenvolvidas, os temas propostos, a metodologia utilizada e o material 

produzido.  

  Pela Equipe 

    

Será elaborado instrumento de controle da eficiência, eficácia e efetividade das 

ações propostas com vistas à retroalimentação das informações. Está programado 

reuniões semanais da equipe para avaliação. 
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     1.6.8 Observações  

      

     Este Programa se propõe a discutir a cidade e a cidadania com a população, 

procura instrumentalizar tecnicamente, mas também promover espaço de leitura 

sobre a cidade e reflexões sobre o que desejamos dela. Entendendo cidadania 

como algo a ser construído por todos, o Programa quer ser uma ferramenta para 

as comunidades e não a verdade e a solução. E ao colocar em contato 

universidade, poder público, associações comunitárias pretende-se construir 

   



redes de aprendizagem para todos. E com isso, contribuir para o direito à cidade 

e para conhecimentos mais articulados com a realidade.  

      

1.7 Divulgação/Certificados     

      

     Meios de Divulgação:  Cartaz, Internet, Imprensa     

      

     Contato:  

Laboratório de Estudos Urbanos, regionais e 

Ensino de Geografia Instituto de Ciências 

Humanas Universidade Federal de Pelotas Rua 

Alberto Rosa, 154 96010-770 Tel.: (53)3284 

5523 E-mail: leurengeo@gmail.com  

   

      

     Emissão de 

     Certificados: 
 Participantes 

Equipe 

de 

Execuçã

o 

  

      

     Quantidade Estimada de 

     Certificados para 

Participantes: 

 200     

      

     Quantidade Estimada de 

     Certificados para Equipe  

     de Execução: 

 30     

      

     Total de Certificados:  230     

      

     Menção Mínima:        

      

     Freqência Mínima:  0     

      

     Justificativa de 

Certificados: 
 

Serão fornecidos certificados para os 

participantes externos como forma de 

valorização da participação e aumento do 

significado do programa na vida social de cada 

um. Os participantes internos receberão 

certificados pela colaboração.  

   

      

1.8 Outros Produtos Acadêmicos     

      

     Gera Produtos:  Sim     

      

     Produtos: 

 

Livro 

Manual 

Oficina 

Programa de Rádio 

   

      

     Descrição/Tiragem:  
Manual ou Cartilha - a ser desenvolvido para 

trabalhar junto às comunidades envolvidas na 
   



forma de textos simples contendo a divulgação 

de informações e conhecimentos sobre os temas. 

Tiragem aproximada de 1000 exemplares. 

Jornal Comunitário - Informativo com a 

divulgação das atividades a serem 

desenvolvidas e informações de conteúdo 

acerca dos temas tratados. Tiragem aproximada 

de 1000 exemplares. Livro - a ser produzido 

com artigos dos profissionais envolvidos 

relatando os temas tratados. Tiragem 

aproximada de 1000 exemplares. Oficina - 

material didático composto por informativo e ou 

folder de divulgação das atividades do 

programa. Tiragem aproximada de 1000 

exemplares. Programa de Rádio - Pretende-se 

utilizar a Rádio Federal FM (107,5 Mhz) para 

divulgação das atividades e veiculação de 

informações sobre os temas propostos.  

      

     Gera Propriedade 

Intelectual: 
 Não    

      

1.9 Arquivos Anexos     

    

      

Nome  Tipo  

fcfe39c3e7556c26f7e33f1ed33986e3.jpgjpg  Outro  

32f79ef25cf532416972ba5dd2f3fe95.pdfpdf  Outro  

258c24fd3beb967039ab4a7739b93f87.pdfpdf  Outro  

691dafa7a25ba897bcf2545486e6004b.pdfpdf  Outro  

40c8e61cc73920f4b2bc72fca3a459b5.jpgjpg  Outro  
 

  

      

2. Equipe de Execução     

      

2.1 Membros da Atividade     

      

 

Docentes da UFPEL 

   Não existem Docentes na sua atividade 

   

Discentes da UFPEL 

   Não existem Discentes na sua atividade 

   

Técnico-administrativo da UFPEL 

   Não existem Técnicos na sua atividade 

   

Outros membros externos a UFPEL 

  

http://proext.mec.gov.br/projetos/download.php?file=1082
http://proext.mec.gov.br/projetos/download.php?file=1084
http://proext.mec.gov.br/projetos/download.php?file=1085
http://proext.mec.gov.br/projetos/download.php?file=1098
http://proext.mec.gov.br/projetos/download.php?file=1250


Nome Instituição Carga Funções 

Carina da Silva Universidade Federal de Pelotas 392 hrs Outra 

Dione Dutra Lihtnov Furg 380 hrs Outra 

Franciélis Ferreira Vargas Furg 372 hrs Outra 

Gilciane Jansen Ufpel 380 hrs Outra 

Giovana Mendes de Oliveira Ufpel 404 hrs Outra 

Mara Lúcia Vasconcelos da 

Costa 
Ufpel 418 hrs Outra 

Paula Neumann Novack UFPEL 304 hrs Outra 
 

   

Membros da UFPEL sem Tipo Institucional* 

Nome Instituição Carga Funções 

Sidney Gonçalves Vieira UFPEL 
472 

hrs 

Coordenador 

da Ação 
 

   *atualize o cadastro desse(s) usuário(s) informando o Tipo Institucional,  

   ou peça para o responsável pelo cadastro o fazer. 

   
 

      

      

Coordenador:     

      

Nome:     

      

RG:     

      

CPF:     

      

EMAIL:     

      

2.1 Cronograma de Atividades     

      

Atividade:  

 

CURSO DE FORMAÇÃO 1 

Curso de Planejamento urbano Participativo. 

Leituras sócio-espaciais da cidade. Cidadania. Estudo do 

estatuto da Cidade com ênfase nos instrumentos 

urbanísticos.  

Início:   Mai/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 20 Horas/Mês  

Responsável:   Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:   

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

   



Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

Paula Neumann Novack (C.H. 4 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

Demanda espontânea. 

Curso com base em temas propostos pelos membros das 

comunidades participantes . Atividades diversas.  

Início:   Mar/2016   Duração:   
12 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 4 Horas/Mês  

Responsável:   Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 4 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

CURSOS DE FORMAÇÃO 2 

Curso de Legislação Urbana. 

Voltado a discussão da legislação urbana de âmbito federal 

e estadual sobre planejamento urbano e gestão da cidade. 

Abrange o estudo da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual do Rio Grande do Sul e do estatuto da cidade.  

Início:   Mai/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 20 Horas/Mês  

Responsável:   Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

CURSOS DE FORMAÇÃO 3 

Curso de Planejamento Urbano Municipal. 

Estudo do Plano Diretor, Código de Posturas e Código de 

Obras, com ênfase para as atividades permitidas e proibidas 

em cada caso de intervenção.  



Início:   Ago/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 16 Horas/Mês  

Responsável:   Dione Dutra Lihtnov (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

CURSOS DE FORMAÇÃO 4 

Curso com base em demanda própria. 

Tema a ser definido a partir das reuniões dos Grupos de 

Debates.  

Início:   Ago/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 14 Horas/Mês  

Responsável:   Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

GRUPOS PERMANENTES DE DEBATES 

Formação de grupos de debates junto às comunidades 

participantes das comunidades envolvidas. Serão efetivadas 

visitas às comunidades participantes da União das 

Associações de Bairros e Afins para levantamento das 

condições de formação de grupos de debates. As reuniões 

serão propostas em locais alternativos nas comunidades ou 

na universidade, envolvendo a participação livre de líderes 

comunitários e cidadãos em geral. 

Será estabelecido um cronograma de reuniões dos grupos 

que serão formuladores de propostas para cursos, oficinas, 

palestras e outras atividades. 

Nas escolas será mantida atividade permanente com relação 



aos temas em discussão. 

Periodicidade das reuniões: quinzenais.  

Início:   Mai/2015   Duração:   
22 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 20 Horas/Mês  

Responsável:   Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

Paula Neumann Novack (C.H. 4 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

MATERIAL GRÁFICO 

Produção de materiasi virtuais e impressos para divulgação 

da informação e conhecimento sobre os temas do programa. 

Veiculação nas atividades do Programa e comunitária .  

Início:   Mai/2015   Duração:   
23 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 16 Horas/Mês  

Responsável:   Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

OFICINA 1 

Oficina Saneamento Básico. 

Estatísticas de saneamento em Pelotas. Formas de 

saneamento. Participação de técnicos da prefeitura 

municipal.  

Início:   Jun/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 
 14 Horas/Mês  



horária dos 

membros:  

Responsável:   Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

OFICINA 2 

Direito à água. 

Oficina sobre o acesso à água, uso adequado e formas de 

tratamento. Participação da empresa responsável pelo 

fornecimento de água e técnicos da prefeitura.  

Início:   Jul/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 14 Horas/Mês  

Responsável:   Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

OFICINA 3 

Oficina sobre Energia Elétrica e Iluminação Pública. 

Legislação, uso e formas de transmissão. Participação da 

empresa fornecedora do serviço.  

Início:   Out/2015   Duração:   
4 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 16 Horas/Mês  

Responsável:   Gilciane Jansen (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  
 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas/Mês) 



Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

OFICINA 4 

Oficina com base em demanda específica. 

Realização de oficina com base em tema apontado pela 

própria comunidade.  

Início:   Nov/2015   Duração:   1 dia  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 34 Horas Total  

Responsável:   Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas Total) 

Membros 

Vinculados:  

 

Carina da Silva (C.H. 22 horas Total) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas Total) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas Total) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 2 horas Total) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas Total) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas Total) 

  

       

Atividade:  
 

OFICINAS PERMANENTES 

Demandas espontâneas apontadas pelas comunidades 

envolvidas. realizadas nas comunidades .  

Início:   Mar/2016   Duração:   
12 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 16 Horas/Mês  

Responsável:   Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 4 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 2 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 2 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 2 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 2 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 2 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 2 horas/Mês) 

  

       

Atividade:  

 

REUNIÕES SEMANAIS DA EQUIPE EXECUTORA DO 

PROJETO. Nestas reuniões serão discutidas os rumos do 

projeto, e verificado o aceite do projeto pela comunidade e 

aprofundado conceitos teóricos. Funcionará como um 

estado permanente de ação-reflexão.  



Início:   Mar/2015   Duração:   
25 

Meses  

Somatório 

da carga 

horária dos 

membros:  

 64 Horas/Mês  

Responsável:   Paula Neumann Novack (C.H. 8 horas/Mês) 

Membros 

Vinculados:  

 

Sidney Gonçalves Vieira (C.H. 8 horas/Mês) 

Carina da Silva (C.H. 8 horas/Mês) 

Gilciane Jansen (C.H. 8 horas/Mês) 

Mara Lúcia Vasconcelos da Costa (C.H. 8 horas/Mês) 

Giovana Mendes de Oliveira (C.H. 8 horas/Mês) 

Franciélis Ferreira Vargas (C.H. 8 horas/Mês) 

Dione Dutra Lihtnov (C.H. 8 horas/Mês) 

       

  
 

      

Responsáv

el  
Atividade  

2015  

Ja

n 

Fe

v 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

Paula 

Neumann 

Novack  

REUNIÕES 

SEMANAIS 

DA EQUIPE 

EXECUTORA 

DO P...  

- - X X X X X X X X X X 

Giovana 

Mendes de 

Oliveira  

CURSO DE 

FORMAÇÃO 1 

Curso de 

Planejament...  

- - - - X X X X - - - - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

CURSOS DE 

FORMAÇÃO 2 

Curso de 

Legislaç�...  

- - - - X X X X - - - - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

GRUPOS 

PERMANENT

ES DE 

DEBATES 

Formação d...  

- - - - X X X X X X X X 

Mara 

Lúcia 

Vasconcel

os da 

Costa  

MATERIAL 

GRÁFICO 

Produção de 

materiasi ...  

- - - - X X X X X X X X 

Franciélis 

Ferreira 

Vargas  

OFICINA 1 

Oficina 
- - - - - X X X X - - - 

   



Saneamento 

Básico. Est...  

Carina da 

Silva  

OFICINA 2 

Direito à água. 

Oficina sobre...  

- - - - - - X X X X - - 

Dione 

Dutra 

Lihtnov  

CURSOS DE 

FORMAÇÃO 3 

Curso de 

Planejamen...  

- - - - - - - X X X X - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

CURSOS DE 

FORMAÇÃO 4 

Curso com base 

em d...  

- - - - - - - X X X X - 

Gilciane 

Jansen  

OFICINA 3 

Oficina sobre 

Energia 

Elétrica ...  

- - - - - - - - - X X X 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

OFICINA 4 

Oficina com 

base em 

demanda espe...  

- - - - - - - - - - X - 

Responsáv

el  
Atividade  

2016  

Ja

n 

Fe

v 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

Paula 

Neumann 

Novack  

REUNIÕES 

SEMANAIS 

DA EQUIPE 

EXECUTORA 

DO P...  

X X X X X X X X X X X X 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

GRUPOS 

PERMANENT

ES DE 

DEBATES 

Formação d...  

X X X X X X X X X X X X 

Mara 

Lúcia 

Vasconcel

os da 

Costa  

MATERIAL 

GRÁFICO 

Produção de 

materiasi ...  

X X X X X X X X X X X X 

Gilciane 

Jansen  

OFICINA 3 

Oficina sobre 

Energia 

Elétrica ...  

X - - - - - - - - - - - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

CURSO DE 

FORMAÇÃO 

PERMANENT

- - X X X X X X X X X X 



E Demanda 

esp...  

Giovana 

Mendes de 

Oliveira  

OFICINAS 

PERMANENT

ES Demandas 

espontâneas...  

- - X X X X X X X X X X 

Responsáv

el  
Atividade  

2017  

Ja

n 

Fe

v 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

i 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

t 

Ou

t 

No

v 

De

z 

Paula 

Neumann 

Novack  

REUNIÕES 

SEMANAIS 

DA EQUIPE 

EXECUTORA 

DO P...  

X X X - - - - - - - - - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

GRUPOS 

PERMANENT

ES DE 

DEBATES 

Formação d...  

X X - - - - - - - - - - 

Mara 

Lúcia 

Vasconcel

os da 

Costa  

MATERIAL 

GRÁFICO 

Produção de 

materiasi ...  

X X X - - - - - - - - - 

Sidney 

Gonçalves 

Vieira  

CURSO DE 

FORMAÇÃO 

PERMANENT

E Demanda 

esp...  

X X - - - - - - - - - - 

Giovana 

Mendes de 

Oliveira  

OFICINAS 

PERMANENT

ES Demandas 

espontâneas...  

X X - - - - - - - - - - 

 

      

3. Receita     

      

3.1 Arrecadação     

      

Descrição Tipo Quantidade 
Custo 

Unitário 
Total 

 

   

      

3.2 Recursos da IES (MEC)     

      

Bolsas Valor(R$)    



Bolsa - Auxílio Financeiro a 

Estudantes (3390-18) 
87.360,00 

Bolsa - Auxílio Financeiro a 

Pesquisadores (3390-20) 
0,00 

Subtotal 87.360,00  
 

      

Outras Rubricas Valor(R$) 

Material de Consumo (3390-

30) 
15.050,00 

Passagens e Despesas com 

Locomoção (3390-33) 
75.250,00 

Diárias - Pessoal Civil (3390-

14) 
12.950,00 

Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física (3390-36) 
5.000,00 

Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica (3390-39) 
27.000,00 

Equipamento e Material 

Permanente (4490-52) 
75.550,00 

Encargos patronais (3390-47) 1.800,00 

Subtotal 212.600,00  

Total 299.960,00  
 

   

 

3.3   Não há recursos de terceiros. 
   

      

3.4 Receita Consolidada     

      

Elementos da Receita (Com Bolsas) R$ 

Arrecadação 0,00 

Recursos da IES (MEC): Bolsas de Extensão + Outras 

Rubricas 
299.960,00 

Recursos de Terceiros 0,00 

Total  299.960,00 
 

   

      

Elementos da Receita (Sem Bolsas) R$ 

Arrecadação 0,00 

Recursos da IES (MEC): Outras Rubricas 212.600,00 

Recursos de Terceiros 0,00 

Total 212.600,00 
 

   

      

4. Despesas     

      



Elementos de Despesa  Arrecadação 
 IES 

(MEC)   
 Terceiros    Total   

Bolsas - Auxílio Financeiro 

a Estudantes (3390-18) 
0,00 87.360,00 0,00 87.360,00 

Bolsas - Auxílio Financeiro 

a Pesquisadores (3390-20) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 0,00 87.360,00 0,00 87.360,00 

Diárias (3390-14) 0,00 12.950,00 0,00 12.950,00 

Material de Consumo (3390-

30) 
0,00 15.050,00 0,00 15.050,00 

Passagens (3390-33) 0,00 75.250,00 0,00 75.250,00 

Serviços de Terceiros - 

Física (3390-36) 
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

Serviços de Terceiros - 

Jurídica (3390-39) 
0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 

Material Permanente (4490-

52) 
0,00 75.550,00 0,00 75.550,00 

Outras Despesas  0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas (Impostos) 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 

Subtotal 0,00 212.600,00 0,00 212.600,00 

Total 0,00 299.960,00 0,00 299.960,00 
 

   

      

Valor total solicitado em Reais: R$ 299.960,00  

  Duzentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Sessenta Reais    

 
 

  

      

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da 

atividade: Diárias, Material de Consumo, Passagem, Serviço de Terceiros à 

Pessoa Física, Serviço de Terceiros à Pessoa Jurídica, Material Permanente, 

Bolsistas e Outras Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são 

apresentados itens específicos, sendo relevante destacar os campos „Fonte„ e 

„Mês„. O campo „Fonte„ refere-se a origem do recurso financeiro, podendo ser 

Arrecadação, IES e Terceiros. O campo „Mês„ é apenas um indicativo de qual 

mês durante a vigência do convênio/contrato ser´ realizada a despesa, não tendo 

a obrigatoriedade de realmente gastar no mês discriminado.  

   

      

4.1 Despesas - Diárias     

      

Localidade Quant 
Custo 

Unitário 
Fonte 

Custo 

Total 

Barcelona - - Espanha 5 R$ 350,00 
IES 

(MEC) 

R$ 

1.750,00 

   



Brasília - Goiás - Brasil 6 R$ 350,00 
IES 

(MEC) 

R$ 

2.100,00 

Buenos Aires - Buenos Aires - 

Argentina 
5 R$ 350,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

1.750,00 

Quito - El Salvador - El 

Salvador 
5 R$ 350,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

1.750,00 

Rio de Janeiro - Rio de janeiro 

- Brasil 
6 R$ 350,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

2.100,00 

São Paulo - São Paulo - Brasil 10 R$ 350,00 
IES 

(MEC) 

R$ 

3.500,00 

Total   
R$ 

12.950,00 
 

      

      

Observação: É previsto no programa curso de formação. Para enriquecer as 

atividades serão convidados professores, membros de associações comunitárias 

e representantes do governo. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro são destino 

destes convidados. Também serão chamados a dar suas contribuições teóricas e 

práticas convidados europeus e latino americanos.  

   

      

4.2 Despesas - Material de Consumo     

      

Descrição Quant Unidade 
Custo 

Unitário 
Fonte 

Custo 

Total 

Aquisição de software 

para utilização dos 

computadores. 

Consistindo em softwares 

para editoração eletrônica 

e aplicativos gerais. 

35 Unidade(s) 
R$ 

250,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

8.750,00 

HD HD externo 2TB // 

USB 3.0 alta velocidade // 

alimentação 100-240 v 

automático // cabos para 

energia e dado  

3 Unidade(s) 
R$ 

600,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

1.800,00 

Pen Drive 32GB USB 3.0 10 Unidade(s) R$ 50,00 
IES 

(MEC) 

R$ 

500,00 

Toner Impressora 

Multifuncional 
40 Unidade(s) 

R$ 

100,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

4.000,00 

Total   
R$ 

15.050,00 
 

   

      

4.3 Despesas - Passagens     

      



Percurso Quantidade 
Custo 

Unitário 
Fonte 

Custo 

Total 

Barcelona » Pelotas » Barcelona 4 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

12.000,00 

Brasília » Pelotas » Brasília 4 
R$ 

1.800,00 
IES 

R$ 

7.200,00 

Buenos Aires » Pelotas » Buenos 

Aires 
4 

R$ 

1.000,00 
IES 

R$ 

4.000,00 

Pelotas » Barcelona » Pelotas 2 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

6.000,00 

Pelotas » León » Pelotas 2 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

6.000,00 

Pelotas » Lisboa » Pelotas 2 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

6.000,00 

Pelotas » Pelotas » Pelotas 1.500 R$ 2,90 IES 
R$ 

4.350,00 

Pelotas » Porto » Pelotas 1 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

3.000,00 

Quito » Pelotas » Quito  4 
R$ 

3.000,00 
IES 

R$ 

12.000,00 

Rio de Janeiro » Pelotas » Rio de 

Janeiro 
4 

R$ 

1.800,00 
IES 

R$ 

7.200,00 

São Paulo » Pelotas » São Paulo 5 
R$ 

1.500,00 
IES 

R$ 

7.500,00 

Total   
R$ 

75.250,00 
 

   

      

      

Observação: É previsto no programa curso de formação. Para enriquecer as 

atividades serão convidados professores, membros de associações comunitárias 

e representantes do governo. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro são destino 

destes convidados. Também serão chamados a dar suas contribuições teóricas e 

práticas convidados europeus e latino americanos. Também se pretende propiciar 

a participação de membros da equipe em eventos de discussão temática 

organizado por universidades parceiras como as Universidades de Barcelona e 

de León na Espanha, assim como nas Universidade do Porto e de Lisboa em 

Portugal. O projeto trabalha com população de comunidades de baixa renda, 

assim é necessário viabilizar a sua participação oferecendo vales transportes para 

deslocamento.  

   

      

4.4 Despesas - Serviço de Terceiros - Pessoa Física     

      

Descrição Fonte Custo Total 

Criação e manutenção de web page. 
IES 

(MEC) 
R$ 5.000,00 

   



Total   R$ 5.000,00 
 

      

      

Observação: A página da web servirá para divulgação das informações sobre as 

ações do programa e também para divulgar os materiais gráficos virtuais.  
   

      

4.5 Despesas - Seviço de Terceiros - Pessoa Jurídica     

      

Descrição Fonte Custo Total 

Impressão de livro. IES R$ 10.000,00 

Impressão de material gráfico, cartazes, 

jornais e folders. 
IES R$ 10.000,00 

Manutenção de equipamentos de 

informática e fotografia. 
IES R$ 5.000,00 

Recarga de toner para impressora 

multifuncional 
IES R$ 2.000,00 

Total   R$ 27.000,00 
 

   

      

      

Observação: As atividades a serem desenvolvidas junto à comunidade 

demandam materiais lúdicos e atrativos para facilitarem a comunicação. Isso 

exige produção de material gráfico de qualidade, para isso é necessário 

produções que sejam feitas por terceiros, via de regra, pessoas jurídicas 

estabelecidas em empresas de prestação de serviços dessa natureza. O uso 

constante dos equipamentos de informática e fotografia exigem a manutenção 

para conservação preventiva e corretiva, por isso o uso de profissionais 

capacitados para este tipo de reparo.  

   

      

4.6 Despesas - Material Permanente     

      

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Fonte 

Custo 

Total 

Computador com tela de 21,5 '  

Intel Core i5 quad core de 2,7GHz 

Turbo Boost de até 3,2GHz 

8GB de memória 

(duas de 4GB) 

Disco rígido de 1TB1. 

Processador gráfico Intel Iris Pro 

1 
R$ 

7.000,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

7.000,00 

Computador Desktop 

Processador: 3ª Geração do 

Processador Intel® 

Core™ i7-3770 (3.4GHz até 

3.9GHz com Turbo 

Boost 2.0, 8 Threads, 8Mb 

Cache); Sistema 

operacional: Windows 8 - Single 

4 
R$ 

4.500,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

18.000,00 

   



Language 

(Português); Memória RAM: 

24GB, Dual 

Channel DDR3, 1600MHz 

(3x8Gb); Placa de 

Vídeo: 1.5GB GDDR5 

NVIDIA® GeForce® GTX 

660; Disco Rígido: Unidade de 

Armazenamento 

Solid State Drive 256GB + Disco 

Rígido 2TB, 

SATA 3Gb/s (7200 RPM); Placa 

de Rede: placa 

de Rede (Ethernet) integrada; 

Unidade Óptica: 

gravador de CD/DVD Dual Layer 

e Leitor de 

Blu-Ray (BD, DVD +/- RW 

16X); Wireless com 

Bluetooth v4.0; Fonte : 460W; Kit 

Teclado e 

Mouse Wireless; Placa de Som: 

placa de Som 

Integrada 7.1; Monitor: tela de 23' 

com resolução 

de alta definição total (1920 x 

1080) e taxa de 

proporção widescreen de 16:9. 

Caixas de som 

com subwoofer ou superior. 

Computador Notebook 

Processador: 3ª Geração do 

Processador Intel® 

Core™ i7-3632QM (2.2GHz até 

3.2GHz com 

Intel® Turbo Boost 2.0, 8 

Threads, 6Mb Cache); 

Sistema operacional: Windows 8 

- Single 

Language (Português); Memória 

6GB, Dual 

Channel DDR3, 1600MHz 

(1x2Gb + 1x4Gb); 

Teclado Iluminado em Português 

com Touchpad 

Multi-toque; Tela WLED FULL 

HD (1080p) de 

15.6 polegadas com anti-reflexo; 

Placa de Vídeo 

4 
R$ 

3.000,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

12.000,00 



Dedicada AMD Radeon™ HD 

7670M, 128-bit, 

1GB; Disco Rígido 750GB SATA 

(7200 RPM) 

com 32GB mSATA SSD (para 

Intel® Smart 

Response); Drive Óptico: 

gravador de DVD/CD 

Dual Layer (Unidade DVD+/- 

RW 8x); Áudio de 

Alta Definição; Wireless com 

Bluetooth 4.0 

integrado; Fonte de Energia; 

Bateria de 6 

células. 

Conjunto de lentes objetivas para 

máquina fotográfica de diversos 

tipo e funções compatíveis com 

câmera específica. 

1 
R$ 

2.500,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

2.500,00 

Câmera digital com GPS 

16.1 megapixels ou superior; 

Zoom digital de 4x ou mais; 

Zoom óptico de 18x; Vídeo Full 

HD 1920p x 1080p/30 ou 

superior, qps integrado. 

Capacidade da memória interna: 

26MB.  

2 
R$ 

2.500,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

5.000,00 

Gravador digital 8 gb. 5 
R$ 

220,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

1.100,00 

Impressora multifuncional laser 

colorida. 
1 

R$ 

5.500,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

5.500,00 

Livros técnicos ligados ao tema 

do planejamento, cidade e 

cidadania. 

219 R$ 50,00 
IES 

(MEC) 

R$ 

10.950,00 

Nobreak 1.4kva 6 
R$ 

600,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

3.600,00 

Projetor Multimídia 

Tecnologia 3LCD; Brilho: 2800 

ANSI Lumens; 

Contraste: 3000:1; Resolução: 

WXGA (1280 x 

800); Lente: Fixa - Zoom e foco 

manual; F-N: 

1,58 - 1,72; Foco 16,9 - 20,28mm; 

Zoom: 1.0 - 

1.2; Lâmpada: 200 UHE (E-

TORL) - Vida útil: 

4000 H (Modo Normal) 5000 H 

2 
R$ 

3.000,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

6.000,00 



(Modo 

Econômico); Reprodução de Cor: 

24 bit - 16.7 

Milhões; Alto Falante: 2W; 

Controle Remoto.  

Scanner de livro profissional. 1 
R$ 

2.500,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

2.500,00 

Scanner portátil. 2 
R$ 

700,00 

IES 

(MEC) 

R$ 

1.400,00 

Total   
R$ 

75.550,00 
 

      

      

Observação: O material permanente se justifica em função de que as ações 

previstas utilizarão equipamentos para produção de textos, imagens, sendo 

necessário o uso de câmeras fotográficas, pen drive, computadores e 

impressoras. As atividades de cursos e oficinas utilizam massivamente 

equipamentos audiovisuais, havendo a necessidade aquisição de projetores 

multimídia e caixas de som apropriadas para a divulgação dos temas propostos. 

Além disso, é necessário a aquisição de obras bibliográficas que possam conferir 

maior apoio teórico a equipe.  

   

      

4.7 Despesas - Bolsistas     

      

Nome do Bolsista 
Início /  

Término 
Fonte 

Tipo 

Institucional 
Remuneração/Mês 

Custo 

Total 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 40,00 R$ 960,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

  



[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

[!] A ser 

selecionado 

01/03/2015 

01/03/2017 

IES 

(MEC) 

Discente 

de 

Graduação 

R$ 400,00 
R$ 

9.600,00 

Total   
R$ 

87.360,00 
 

      

      

Observação: Os bolsista são figuras fundamentais para fornecer apoio as 

atividades. Eles participarão de todos os movimentos do Programa, 

possibilitando que as ações sejam realizadas com qualidade e que os acadêmicos, 

na figura de bolsistas, possa somar conhecimentos teóricos e práticos na sua 

formação universitária.  

   

      

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)    

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalhar junto à 

atividade de Grupos de 

Debates Permanentes, 

com os seguintes 

objetivos: - organizar as 

atividades a serem 

desenvolvidas nas 

comunidades 

participantes do 

programa; - promover 

discussões temáticas 

sobre assuntos pertinentes 

aos interesses dos 

participantes e em 

sintonia com os objetivos 

do programa; - 

sistematizar em relatórios 

próprios as discussões 

ocorridas. 

     



    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- Controlar a frequência e 

a certificação do 

participantes; - 

proporcionar meios 

incentivadores de 

discussão, tais como 

vídeos, reportagens, 

artigos e outros que 

auxiliem no debate dos 

temas pertinentes; - 

orientar os participantes 

na elaboração de 

apresentações de temas 

para debates; - formar 

grupos temáticos e 

incentivar a discussão de 

temas. 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalhar junto à 

atividade de Grupos de 

Debates Permanentes, 

com os seguintes 

objetivos: - organizar as 

atividades a serem 

desenvolvidas nas 

comunidades 

participantes do 

programa; - promover 

discussões temáticas 

sobre assuntos pertinentes 

aos interesses dos 

participantes e em 

sintonia com os objetivos 

do programa; - 

sistematizar em relatórios 

próprios as discussões 

ocorridas. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- Controlar a frequência e 

a certificação do 

participantes; - 

proporcionar meios 

     



incentivadores de 

discussão, tais como 

vídeos, reportagens, 

artigos e outros que 

auxiliem no debate dos 

temas pertinentes; - 

orientar os participantes 

na elaboração de 

apresentações de temas 

para debates; - formar 

grupos temáticos e 

incentivar a discussão de 

temas. 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalho de monitoria 

junto aos Cursos de 

Formação Permanente e 

oficinas, com os seguintes 

objetivos: - sistematizar a 

organização dos cursos de 

formação permanente; - 

estabelecer controles de 

frequência e avaliação; - 

organizar a infraestrutura 

de oferta dos cursos 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- organizar a apresentação 

formal do curso a ser 

desenvolvido; - assessorar 

a oferta do curso com 

subsídios didáticos e 

pedagógicos na utilização 

de meios e equipamentos; 

- controle de frequência; - 

contatos com as 

lideranças comunitárias . 
 

     

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalhar junto à 

atividade de Grupos de 

Debates Permanentes, 

     



com os seguintes 

objetivos: - organizar as 

atividades a serem 

desenvolvidas nas 

comunidades 

participantes do 

programa; - promover 

discussões temáticas 

sobre assuntos pertinentes 

aos interesses dos 

participantes e em 

sintonia com os objetivos 

do programa; - 

sistematizar em relatórios 

próprios as discussões 

ocorridas. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- Controlar a frequência e 

a certificação do 

participantes; - 

proporcionar meios 

incentivadores de 

discussão, tais como 

vídeos, reportagens, 

artigos e outros que 

auxiliem no debate dos 

temas pertinentes; - 

orientar os participantes 

na elaboração de 

apresentações de temas 

para debates; - formar 

grupos temáticos e 

incentivar a discussão de 

temas. 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Participação junto à 

atividade de Produção de 

Material Gráfico, com os 

seguintes objetivos: - 

organizar e manter 

veículo de divulgação de 

informação e conteúdo 

sobre os temas do 

programa em meio 

impresso e digital; - 

     



sistematizar as 

informações e conteúdos 

disponibilizando um 

banco de dados com os 

materiais utilizados. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- produção de notícias 

para divulgação em 

informativo mensal, 

escrito e digital; - 

distribuição do 

informativo junto à 

comunidade participante 

do programa; - incentivo à 

participação comunitária 

na produção do material 

impresso e digital 

produzido. 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Participação junto à 

atividade de Produção de 

Material Gráfico, com os 

seguintes objetivos: - 

organizar e manter 

veículo de divulgação de 

informação e conteúdo 

sobre os temas do 

programa em meio 

impresso e digital; - 

sistematizar as 

informações e conteúdos 

disponibilizando um 

banco de dados com os 

materiais utilizados. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- produção de notícias 

para divulgação em 

informativo mensal, 

escrito e digital; - 

distribuição do 

informativo junto à 

comunidade participantes 

do programa; - incentivo à 

     



participação comunitária 

na produção do material 

impresso e digital 

produzido. 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Participação junto à 

atividade de Produção de 

Material Gráfico, com os 

seguintes objetivos: - 

organizar e manter 

veículo de divulgação de 

informação e conteúdo 

sobre os temas do 

programa em meio 

impresso e digital; - 

sistematizar as 

informações e conteúdos 

disponibilizando um 

banco de dados com os 

materiais utilizados. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- produção de notícias 

para divulgação em 

informativo mensal, 

escrito e digital; - 

distribuição do 

informativo junto à 

comunidade participantes 

do programa; - incentivo à 

participação comunitária 

na produção do material 

impresso e digital 

produzido. 
 

     

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalho de monitoria 

junto aos Cursos de 

Formação Permanente e 

oficinas, com os seguintes 

objetivos: - sistematizar a 

organização dos cursos de 

     



formação permanente; - 

estabelecer controles de 

frequência e avaliação; - 

organizar a infraestrutura 

de oferta dos cursos 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- organizar a apresentação 

formal do curso a ser 

desenvolvido; - assessorar 

a oferta do curso com 

subsídios didáticos e 

pedagógicos na utilização 

de meios e equipamentos; 

- controle de frequência; - 

contatos com as 

lideranças comunitárias . 
 

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

    Objetivos: 

      

Trabalho de monitoria 

junto aos Cursos de 

Formação Permanente e 

oficinas, com os seguintes 

objetivos: - sistematizar a 

organização dos cursos de 

formação permanente; - 

estabelecer controles de 

frequência e avaliação; - 

organizar a infraestrutura 

de oferta dos cursos 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- organizar a apresentação 

formal do curso a ser 

desenvolvido; - assessorar 

a oferta do curso com 

subsídios didáticos e 

pedagógicos na utilização 

de meios e equipamentos; 

- controle de frequência; - 

contatos com as 

lideranças comunitárias . 
 

     

    

  [!] A ser selecionado 

    
Carga Horária Semanal: 
20 hora(s) 

     



    Objetivos: 

      

Atuação na atividade de 

publicação de material 

didático, livro e auxílio à 

coordenação geral do 

programa, com os 

seguintes objetivos: - 

sistematizar as ações do 

programa de forma a 

conferir uma identidade 

às ações desenvolvidas; - 

assessorar a produção de 

material didático para os 

cursos e oficinas; - 

auxiliar na organização e 

produção de livro sobre o 

programa. 

    
Atividades a serem 

desenvolvidas/Mês: 

      

- organizar os relatórios 

de atividades do 

programas; - controlar a 

frequência e a avaliação 

dos participantes; - 

elaborar e aplicar 

instrumentos de controle 

de avaliação do 

programa; - organizar 

material para publicações. 
 

      

4.8 Despesas - Outras Despesas     

      

Descrição Fonte Custo 

INSS - 11 % Arrecadação R$ 0,00 

ISS - 5 % Arrecadação R$ 0,00 

PATRONAL - 20 % Arrecadação R$ 0,00 

SubTotal 1   R$ 0,00 

INSS - 11 % IES (MEC)  R$ 550,00 

ISS - 5 % IES (MEC) R$ 250,00 

PATRONAL - 20 % IES (MEC) R$ 1.000,00 

SubTotal 2   R$ 1.800,00 

INSS - 11 % Terceiros R$ 0,00 

ISS - 5 % Terceiros R$ 0,00 

PATRONAL - 20 % Terceiros R$ 0,00 

SubTotal 3   R$ 0,00 

   



Total   R$ 1.800,00 
  

 


