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1 /// iNTRoDUção
Este relatório busca apresentar dados e informações dos processos de planejamento 
e execução do Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Inte-
resse Social, em sua segunda edição, que foi desenvolvido com o objetivo de capacitar 
técnicos que atuam em programas de Habitação de interesse Social sobre as diretrizes 
e o marco regulatório do Ministério das Cidades (MCiDaDES) para o Trabalho Social, as-
sim como sobre procedimentos para a operacionalização de projetos e programas de 
habitação de interesse social. Dessa forma, faz-se necessário apresentar a definição de 
Trabalho Social:

o Trabalho Social, de que trata este Manual, compreende um conjunto de 
estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnósticos 
integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: so-
cial, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e 
da população beneficiária, além das características da intervenção, visando 
promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em 
articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e 
serviços implantados. (BraSil, 2014, p.05)

Dada, portanto, a imprescindibilidade da realização do Trabalho Social nos projetos 
de habitação de interesse social, o Curso promovido pelo MCiDaDES, por meio da Se-
cretaria Nacional de Habitação (SNH), em parceria com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), buscou ir ao encontro das necessidades impostas pela nova confi-
guração do espaço social urbano, utilizando-se de um planejamento educacional es-
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Introdução

pecificamente pensado para o público-al-
vo, prioritariamente, técnicos de estados, 
municípios e do Distrito Federal, entidades 
sem fins lucrativos  e agentes operadores/
financeiros, executores de projetos contra-
tados com recursos do programa Minha 
Casa Minha Vida (pMCMV) e do progra-
ma de aceleração do Crescimento (paC) 
e de produção habitacional junto ao Minis-
tério das Cidades - tendo em vista os co-
nhecimentos que se objetivou construir e 
as habilidades que se buscou desenvolver. 

Cabe destacar que a SNH já realizou 
uma primeira edição desse Curso no ano 
de 2010, a qual contou com a participa-
ção de 2000 estudantes. No entanto, a 
publicação da portaria nº 21/20141 (vide 
anexo 01) justificou a elaboração de uma 
segunda edição do Curso, buscando ins-
truir técnicos, gestores e outros profissio-
nais que atuam em projetos de habitação 
do pMCMV quanto às novas normativas 
dessa portaria, que aprova o Manual de 

1 Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/arquivosCidades/paC/Manuais-Gerais-
paC/portaria21.pdf>. acesso em: 15 out. 2014.

instruções do Trabalho Social nos progra-
mas de habitação de interesse social. 

a partir da portaria nº 21, o Trabalho 
Social, que constitui o antes, o durante e 
o depois das obras, passa a ser prioriza-
do enquanto “componente obrigatório em 
todas as modalidades dos programas vin-
culados à área de habitação, saneamen-
to, mobilidade urbana e em todos os de-
mais programas do Ministério ligados ao 
deslocamento involuntário de famílias”. 
(BraSil, 2014, p.7).

assim, o referido Curso foi promovido 
pela Secretaria Nacional de Habitação do 
Ministério das Cidades (SNH/MCiDaDES) 
e realizado pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), por meio do Nú-
cleo Multiprojetos de Tecnologia Educa-
cional (NUTE), com apoio da Fundação 
de Ensino e Engenharia de Santa Cata-
rina (FEESC), e ofertado gratuitamente 
na modalidade de Educação a Distância 
(EaD) com carga horária de 120 (cento e 
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vinte) horas em um período de três meses 
(13/03 a 11/06/2014), para 5.000 (cinco 
mil) estudantes, distribuídos em todo o 
território nacional.

Buscou-se, com a oferta do Curso, al-
cançar os seguintes objetivos:

objetivo geral

Capacitar técnicos que atuam em progra-
mas de Habitação de interesse Social so-
bre as diretrizes e o marco regulatório do 
Ministério das Cidades para o Trabalho So-
cial, bem como sobre procedimentos para 
a operacionalização de projetos e progra-
mas de habitação de interesse social.

Objetivos específicos

• Identificar aspectos teórico-concei-
tuais sobre Trabalho Social em progra-
mas de Habitação de interesse Social e 
suas aplicações em território nacional;
• instrumentalizar os participantes 
com informações atualizadas sobre as 

diretrizes e o marco regulatório do Minis-
tério das Cidades para o Trabalho Social;
• Identificar as etapas de operaciona-
lização de projetos de habitação de inte-
resse social: diagnóstico, elaboração de 
projetos sociais, estratégias para exe-
cução, relevância social e econômica;
• reconhecer a necessidade de gerar 
redes de conhecimento e troca de expe-
riências sobre o Trabalho Social desen-
volvido nas distintas regiões do país;
• Utilizar a modalidade de educação 
a distância como instrumento de capa-
citação técnica e propagação das políti-
cas públicas nos municípios brasileiros.

o método utilizado para coleta, análi-
se e disseminação das informações que 
constam neste relatório foi composto a 
partir da junção, de forma complementar, 
de instrumentos quantitativos e qualitati-
vos, sendo os primeiros mais intrusivos, 
específicos, exatos e generalizáveis, e os 
últimos mais particulares, indutivos e si-
tuados nas ações e processos implemen-
tados ao longo do evento que está sendo 
relatado (ver NUNaN, 1992). 
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a associação desses diferentes instrumentos permitiu abranger neste relatório infor-
mações que contemplam os diferentes vieses que compuseram o planejamento e a rea-
lização do Curso, privilegiando, desse modo, diferentes perspectivas na análise de dados 
que geram informação e que, por sua vez, produzem conhecimento, assim definido por 
Davenport & prusak (1998):

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informa-
ções. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas orga-
nizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou repositó-
rios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.  
(DaVENporT & prUSaK, 1998, p.6) 

 para tanto, este relatório foi organizado em três partes distintas, porém comple-
mentares, a fim de possibilitar uma maior compreensão acerca de como o Curso foi 
concebido e realizado, compreendendo seus vários processos: na primeira parte, de-
nominada “pré-Curso”, tratou-se das ações que foram planejadas e executadas total ou 
parcialmente no período que antecedeu o início do Curso no dia 13/03/2014; a segunda 
parte, denominada “Curso”, aborda os processos e ações que se desenvolveram ao lon-
go dos três meses de realização do Curso; e, por fim, na terceira parte, chamada “Pós-
Curso”, são apresentados os processos que foram desenvolvidos e/ou finalizados após 
o término do Curso. 

Introdução
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Figura 1 - Desenho do Curso: Visão Geral
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DESENVOLVIMENTO

CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERAL DO CURSO

Portal/Identidade Visual/Projeto Gráfico/Guia de 
Comunicação/DE/diagramação livro impresso e E-book/Guia 

do Estudante/Guia de Acompanhamento ao Estudante/ 
Recursos Audiovisuais/SAC/SAE.  

Processo de inscrição, seleção e matrícula dos estudantes

Implementação da Identidade Visual e gestão dos recursos didáticos no AVEA

Realização de Encontros Técnicos com a participação dos autores, consultores 
técnico-científicos, MCIDADES e equipe NUTE-UFSC 

(continua na próxima página)
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CURSO

SAE

supervisão
de monitoria

supervisão
administativa

supervisão
pedagógica

5 
supervisores

50
turores

5000
estudantes

6
monitoresMCIDADES

SNH

Autores

Consultores

123

5

6

7

8

4

9

10
11 12 13

AVAVALIAÇÃO DE 
CERTIFICAÇÃO

TELEAULAS

MÓDULO 
Atividade

CAPÍTULO

Avaliação Final e Individual de  Aprendizagem (AFIA) 
 Avaliação Final do curso (AFC)

 PERÍODO DE 
AMBIENTAÇÃO 
VIRTUAL

Vídeo de Boas-Vindas, Fórum de apresentação
Vídeo - dicas do ensino a distância; tutorial do AVEA;

 demonstração do Sistema de Acompanhamento 
ao Estudante (SAE) 

Videoaula

FórumPlano de Ensino

Leitura ComplementarEntrevista

(continua na próxima página)

Introdução
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PÓS-CURSO

relatório

avaliação

design
gráfico

TIC

SAE

webdesign
e hipermídia

impressão e 
distribuição 
de materiais

Coordenação

business
inteligence

revisão
ortográfica

Atendimento às solicitações 
dos estudantes 

Organização do conteúdo
 do Pen Card

Visita Técnica às obras do PAC e MCMV 
no Rio de Janeiro

Implementação do BI para o Curso

Relatório Final do SAC

Relatório Final do Curso 

Impressão e distribuição dos 
materiais do Curso

Seminário de Avaliação 
do Curso

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2 /// PRÉ-CURSo

2.1 Concepção, planejamento e desenvolvimento do curso 

o Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social – 
2ª Edição, uma ação de grande relevância e abrangência social,

complementa as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pela SNH visando 
o fortalecimento institucional do setor habitacional dos municípios brasilei-
ros e fomentando o surgimento de redes de conhecimento entre os diversos 
atores para o diálogo e aperfeiçoamento de práticas de Trabalho Social nas 
diferentes regiões brasileiras. (BraSil, 2014, p.9)2. 

Essas iniciativas vêm ao encontro, principalmente, das necessidades surgidas e/ou 
acentuadas após o lançamento, em 2009, do programa Minha Casa Minha Vida – re-
cursos Far, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa, “com a 
finalidade de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 1(um) milhão de 
novas unidades habitacionais”. além da Caixa Econômica Federal e do Ministério das 
Cidades, outros órgãos governamentais, como o Ministério da Fazenda, Distrito Federal, 
Estados e Municípios, além de empresas do setor da Construção Civil, estão envolvidos 

2 Disponível em: <http://cidades.nute.ufsc.br/downloads/MCidades_bookweb.pdf>. acesso em: 15 out. 2014.
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com o PMCMV, com funções e responsabilidades específicas. Ao MCIDADES coube a 
responsabilidade de “estabelecer diretrizes, fixar regras e condições, definir a distribui-
ção entre as Unidades de Federação, além de acompanhar e avaliar o desempenho do 
programa”3

para a elaboração desse Manual, o MCiDaDES promoveu uma série de encontros com 
profissionais capacitados para discutir e estabelecer as diretrizes, a fim de que o trabalho 
social empreendido nas obras do pMCMV correspondesse à expectativa de criação de 
moradias que suprissem, em longo prazo, as necessidades básicas do público alvo (fa-
mílias com rendimento mensal de até 1.600,00). O documento também ficou disponível 
para consulta pública. ao longo desses encontros e discussões, foi elaborado e aprovado, 
por meio da portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014 (anexo 01), o Manual de instruções 
do Trabalho Social dos programas e ações do Ministério das Cidades, que contêm

normas e orientações para elaboração, contratação e execução do Trabalho 
Social nas intervenções de habitação e saneamento objetos de operações 
de repasse ou financiamento firmadas com o setor público; intervenções de 
habitação objetos de operações de repasse com entidades privadas sem fins 
lucrativos; nas intervenções inseridas no programa de aceleração do Cresci-
mento (paC) dos demais programas que envolvam o deslocamento involun-
tário de famílias; bem como, naquelas executadas no âmbito do programa 
Minha Casa Minha Vida, em todas as suas modalidades. (BraSil, 2014, p.01)

Concomitantemente às discussões e à elaboração do Manual, pelos membros do 
MCiDaDES e especialistas das mais diversas áreas relacionadas a programas de ha-
bitação de interesse social, também foram discutidas e elaboradas as premissas do 

3 Disponível em: <http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/pmcmv/
saiba_mais.asp>. acesso em: 15 out. 2014.

Pré-Curso
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que viria a ser o Curso Trabalho Social 
em programas de Habitação de interesse 
Social. a oferta desse Curso foi motiva-
da, principalmente, pela necessidade de 
capacitar técnicos que atuam em progra-
mas de Habitação de interesse Social so-
bre as diretrizes e o marco regulatório do 
MCiDaDES para o Trabalho Social, bem 
como sobre procedimentos para a opera-
cionalização de projetos e programas de 
habitação de interesse social.

Assim, muitos dos profissionais que 
participaram da elaboração do conteúdo 
do Manual de instruções aprovado pela 
portaria de nº 21 integraram também a 
equipe de profissionais envolvida no pla-
nejamento, concepção e desenvolvimen-

to do Curso, atuando como consultores 
técnico-científicos e outros como autores 
dos conteúdos que seriam ministrados ao 
longo do Curso. Foi determinante, na es-
colha dos consultores e autores, o fato de 
que esses profissionais detinham conhe-
cimentos profundos acerca dos aspectos 
que envolvem o Trabalho Social em pro-
gramas de habitação de interesse social 
e poderiam, portanto, oferecer orientação 
e auxílio aos envolvidos no Curso em di-
ferentes questões, fossem elas técnicas 
ou de conteúdo. No caso dos autores, ob-
servou-se, mais especificamente, a corre-
lação entre suas formações e atuações e 
o tema dos capítulos sobre o qual iriam 
escrever. Uma vez selecionados, autores e 
consultores trabalharam em conjunto, na 
fase embrionária do conteúdo do Curso.

Considerando que o público alvo do 
Curso - técnicos que atuam em progra-
mas de Habitação de interesse Social – 
encontrava-se nas mais diversas regiões 
do Brasil, decidiu-se pela realização de um 
curso na modalidade a distância, já que 
ela possibilita a abrangência territorial ob-
jetivada pelos idealizadores do Curso. a 
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determinação de qual seria o conteúdo do 
Curso e a forma como ele seria apresen-
tado didaticamente se deu, principalmen-
te, a partir de um Encontro Técnico reali-
zado em agosto de 2013, em São paulo, 
do qual participaram integrantes do MCi-
DaDES, autores dos capítulos do livro e 
consultores do Curso. Na ocasião, foram 
destacados os pontos fundamentais do 
Manual, cuja compreensão e operacio-
nalização deveriam, impreterivelmente, 
fazer parte do capital intelectual de todos 
aqueles que atuam e/ou viriam a atuar em 
projetos de habitação de interesse social. 
Esses pontos foram repassados aos 11 
autores (escolhidos por representantes 
do MCiDaDES, dentre eles, dois consul-
tores) que escreveram os 12 capítulos do 
livro e os enviaram aos consultores do 
Ministério. Coube a esses últimos, junta-
mente com a SNH, observar e fazer inter-
venções, quando necessárias, nos textos, 
além de organizar, em módulos, os capí-
tulos cujas temáticas estivessem estreita-
mente associadas.

O passo seguinte foi identificar a ins-
tituição parceira para conceber e realizar 

o Curso, e a instituição selecionada foi a 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). assim, a UFSC, por meio do NUTE, 
deu início aos procedimentos necessários 
para a concepção e o desenvolvimento do 
Curso, entre eles: definir a coordenação 
que atuaria no NUTE em parceria com a 
coordenação do MCiDaDES. a Coordena-
ção, por sua vez, apresentou ao Ministério 
a consultoria técnico-científica da UFSC. 
A escolha desses profissionais também 
foi condicionada a seu currículo e atuação 
em relação ao tema do Curso. a UFSC 
elaborou e apresentou ao MCiDaDES um 
plano de trabalho, desembolso dos recur-
sos e cronograma de execução no qual 
consta a descrição de como o Curso viria 
a ser realizado, quais profissionais seriam 
necessários, quais recursos didáticos e 
estratégias de ensino e aprendizagem se-
riam desenvolvidos, etc. 

Foi realizado um segundo Encontro 
Técnico em outubro de 2013, em São pau-
lo, com integrantes da SNH/MCiDaDES, 
consultores e autores dos capítulos do 
livro do Curso e também representantes 
do NUTE-UFSC. a realização desses En-

Pré-Curso
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contros Técnicos entre a equipe da UFSC 
e o Ministério das Cidades foi imperati-
va para a consolidação do planejamento 
Educacional do Curso. 

a partir de então, o NUTE, em parceria 
com o Ministério, deu início à concepção 
do Curso com vistas a oferecer ao público
-alvo uma experiência de ensino e apren-
dizagem rica e transformadora. Nesse 
intuito, com base no plano de Trabalho 
(pT), passou-se a pensar em quais seriam 
os recursos e profissionais necessários à 
realização do Curso, e iniciou-se o proces-
so de contratação das equipes de desen-
volvimento de materiais do mesmo.

Uma vez identificadas as áreas de for-
mação que seriam necessárias, as vagas 
para atuação na equipe de desenvolvimen-
to de materiais do Curso foram divulgadas 
por meio de e-mails aos cursos afins da 
UFSC, no portal do Curso e também ver-
balmente. o processo de seleção era rea-

lizado, primeiramente, por meio de análise 
do currículo do candidato e, em seguida, 
entrevista, com a participação da Coorde-
nação Geral do Curso e com outros profis-
sionais das áreas selecionadas. 

Foram realizados, então, dois Encon-
tros em Florianópolis (o primeiro, em ju-
nho de 2013 contou com integrantes do 
MCiDaDES, da UFSC e do NUTE, e o se-
gundo Encontro, realizado em fevereiro 
de 2014, teve a participação dos autores, 
consultores, da SNH/Ministério e de toda 
equipe do NUTE-UFSC). Considerando as 
pautas dos Encontros, foram abordados e 
discutidos, dentre outros assuntos, o pla-
nejamento Educacional, o acompanha-
mento do Curso e a avaliação.

após a constituição das equipes inter-
nas no NUTE, deu-se início à discussão 
sobre a concepção, o planejamento e o 
desenvolvimento geral do Curso, confor-
me detalhamento das atividades a seguir:
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• Concepção, planejamento e desen-
volvimento geral do Curso; 
• Criação e desenvolvimento do por-
tal, da identidade Visual e do projeto 
Gráfico do Curso; 
• processo de inscrição, seleção dos 
candidatos e matrícula dos estudantes;
• implementação da identidade Vi-
sual e da gestão dos recursos didáti-
cos no aVEa;
• Criação e implementação do Guia 
de Comunicação do Curso; 
• planejamento e execução do De-
sign Educacional e da diagramação 
do conteúdo do Curso (livro impres-
so, pDF, E-book); do Guia do Estudan-
te e do Guia de acompanhamento ao 
Estudante; 
• Criação e desenvolvimento dos re-
cursos audiovisuais para o Curso;
• Concepção e desenvolvimento do 
Sistema de avaliação do Curso (SaC);
• Concepção e desenvolvimento do  
Sistema de acompanhamento ao Es-
tudante (SaE);
• Concepção do relatório Final do 
Curso.

o cronograma, ou planejamento Edu-
cacional do Curso, foi a princípio definido 
da seguinte forma: o Curso seria realiza-
do ao longo de 13 semanas, sendo uma 
semana de ambientação virtual e outras 
12 semanas dedicadas cada uma a um 
capítulo do E-book. No entanto, após con-
siderações acerca do período hábil de 
matrícula, carnaval e copa do mundo de 
futebol, o período de ambientação virtual 
foi reduzido para três dias (10/03/14 a 
12/03/14), o Curso permaneceu distribuí-
do em 12 semanas, com data de início no 
dia 13/03/14 e término no dia 11/06/14.

a última reunião antes do início do Cur-
so foi o Encontro Técnico realizado pela 
equipe UFSC em fevereiro, quatro meses 
após o início do projeto, com apresenta-
ção do planejamento Educacional Final 
do Curso, assinalando as devidas altera-
ções e levantamento de informações pon-
tuais (maiores detalhes desse encontro 
são descritos no tópico seguinte). 

apresenta-se, a seguir, informações 
acerca das instituições que atuaram em 
parceria na realização do Curso, e como 
elas se relacionam entre si.

Pré-Curso
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2.2 instituições parceiras na 
realização do Curso

2.2.1 Ministério das Cidades 

o número de moradores das cidades brasi-
leiras alcança, atualmente, mais de 80% da 
população nacional, e esse dado acentua a 
importância da atuação de um órgão que 
se ocupe da discussão e da implementa-
ção de políticas urbanas e setoriais de habi-
tação, saneamento e transporte. a atuação 
desse ministério nos últimos 15 anos tem 
alcançado importantes conquistas, como 
a inclusão, em 2001, da questão urbana 
na constituição de 1988, com a lei Federal 
Estatuto da Cidade e a Medida provisória 
2220, também em 2001 (BraSil, 2014).

o MCiDaDES entende que, embo-
ra seja inegável a atribuição ao Governo 
Federal de definir diretrizes para a Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Urbano, 
cabe ao município atuar no planejamen-
to e gestão urbanos e metropolitanos, 

visto que é nas cidades que os direitos e 
os interesses do cidadão quanto ao terri-
tório onde vive podem ser mais bem ob-
servados e atendidos. A fim de instruir os 
profissionais envolvidos nos projetos de 
habitação de interesse social acerca das 
prerrogativas da portaria nº 21 é que o 
Curso de Capacitação Trabalho Social em 
Programas de Habitação de Interesse Social 
foi promovido pelo MCiDaDES, por meio 
da Secretaria Nacional de Habitação, so-
bre a qual se discorre abaixo.

2.2.1.1 Secretaria Nacional de 
Habitação 

a Secretaria Nacional de Habitação 
(SNH)4, como constituinte do MCiDaDES, 
tem a responsabilidade de acompanhar e 
avaliar, formular e propor os instrumentos 
necessários para a implementação da po-
lítica Nacional de Habitação, porém esse 
trabalho ocorre de forma articulada com 
diversas políticas públicas e instituições 

4 Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/index.php/a-secretaria.html>. acesso em: 28 jul. 2014.
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que visam o desenvolvimento da zona ur-
bana e a promoção e universalização do 
acesso à moradia digna. 

alguns departamentos que fomentam 
programas e ações desenvolvidos no âm-
bito da Secretaria são: Departamento de 
produção Habitacional (DHaB); Departa-
mento de Desenvolvimento institucional e 
Cooperação Técnica (DiCT); e o Departa-
mento de Urbanização de assentamentos 
precários (DUap). 

Dessa forma, a SNH está engajada 
em ações que apoiam e prestam auxílio 
aos setores produtivos e entes federados 
envolvidos em programas habitacionais. 
Sendo assim, ela também é responsável 
por coordenar atividades que se referem 
à área de habitação no âmbito do Ministé-
rio ao qual está vinculada. Nesse ínterim, 
o MCIDADES, por meio da SNH, a fim de 
realizar o Curso, divulgar e instruir quanto 
ao novo Manual de instruções no Traba-
lho Social, firmou parceria com a UFSC.

5 Disponível em: <http://www.webometrics.info/en/latin_america>. acesso em: 01 set. 2014.
6 Disponível em: <http://www.vestibular2014.ufsc.br/guia-de-cursos/>. acesso em: 01 set. 2014.
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2.2.2 Universidade Federal de 
Santa Catarina 

a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), fundada em dezembro de 1960, 
é considerada a quinta melhor instituição 
de Ensino Superior do Brasil e a sétima da 
américa latina, segundo pesquisa desen-
volvida pelo Webometrics Ranking of World 
Universites5, em 2014. a partir dos anos 80, 
a instituição passou a investir intensamen-
te na expansão da pós-graduação e da pes-
quisa, além de apoiar a criação de centros 
tecnológicos no estado de Santa Catarina.

Com uma estrutura que apresenta 91 
cursos de graduação6 e 77 cursos de pós-
Graduação distribuídos em 9 programas, a 
UFSC atua também na Educação básica, 
por meio do Núcleo de Desenvolvimento 
infantil (NDi), e no Ensino Fundamental 
e Médio através do Colégio de aplicação 
(Ca), que se caracterizam como campos 
de estágio e de pesquisa para diversos 
cursos da instituição.
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a UFSC possui um corpo docente al-
tamente qualificado, sendo sua maioria 
composto por Doutores que atuam tanto 
no ensino presencial quanto na modalida-
de de Educação a Distância (EaD) – área 
em que realiza um trabalho inovador des-
de 1990, sendo, por isso, referência nacio-
nal. ao longo dos anos, a UFSC vem se 

destacando por sua produção intelectual 
e científica em diversos segmentos.

além dos organismos constituídos por 
Centros e Departamentos, a UFSC con-
ta ainda com diversos núcleos, como, por 
exemplo, o Núcleo que desenvolve Multi-
projetos voltados à Tecnologia Educacional, 
denominado NUTE, apresentado a seguir.

2.2.2.1 Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional

o Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE)7, vinculado institucionalmen-
te à pró-reitoria de Graduação (proGraD) foi criado em maio de 2013, em sucessão à 
Secretaria de Educação a Distância (SEaD) e agrega uma estrutura relacionada a ensino, 
pesquisa e extensão.

a antiga SEaD atuava na elaboração de matérias didático-pedagógicos que eram utiliza-
dos nas capacitações sobre o sistema eletrônico de acompanhamento de processos que 
regulam a educação superior no Brasil, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). a 
partir de então, diversos projetos foram desenvolvidos no âmbito da Educação a Distância.

Dessa forma, a UFSC, em vista da demanda, por meio da portaria nº 924/2013/Gr, de 
29 de maio de 2013, cria o Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional da proGraD, 
com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de material educacional digital para as 
várias áreas de conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, possibilitando 
parcerias com órgãos pertencentes ao Governo Federal.

7 para maiores informações, consultar: <http://nute.ufsc.br/site/?page_id=57>. acesso em: 10 ago. 2014.
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Destaca-se, como atividade principal 
do NUTE, o desenvolvimento de projetos 
com o uso das Tecnologias Digitais de 
informação e Comunicação (TDiC) para 
a comunidade acadêmica, no sentido de 
aprimoramento da prática docente, como 
também para os programas institucionais 
da UFSC: programa de apoio pedagógico, 
programa de Formação Docente e For-
mação dos Servidores Técnico-adminis-
trativos em Educação. além disso, o Nú-
cleo desenvolve projetos que se utilizam 
da metodologia da educação a distância, 
com comprovada relevância social, como 
também promove encontros, debates, se-
minários, fóruns e grupos de estudo para 
discutir questões relativas às TDiC.

para a realização do Curso de Capacita-
ção Trabalho Social em Programas de Habita-
ção de Interesse Social, o NUTE conta com 
o apoio da Fundação de Ensino e Engenha-
ria de Santa Catarina, apresentada a seguir.

2.2.3 Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina

a Fundação de Ensino e Engenharia de 
Santa Catarina (FEESC)8 é uma entidade 
que foi instituída em 18 de maio de 1966 
pela Centrais Elétricas de Santa Catarina 
– CElESC. a FEESC é credenciada por ato 
conjunto dos Ministérios da Educação e 
da Ciência e Tecnologia e inovação como 
fundação de apoio à UFSC, sendo assim, 
presta auxílio a diversos projetos de vá-
rias áreas do conhecimento. No decorrer 
de sua existência, a FEESC tornou-se um 
agente influente, respeitado e necessário 
para a geração e transferência de conhe-
cimento, contribuindo de forma decisiva 
e indispensável para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do País. Foi dessa 
forma que esse órgão atuou, junto à UFSC 
e ao NUTE, ao longo do Curso.

Tendo apresentado as instituições que 
trabalharam em parceria na realização do 
Curso, apresenta-se a seguir as equipes 
que atuaram no decorrer do mesmo. 

8 para mais informações, consultar: <http://www.feesc.org.br/site/?pg=sobre >. acesso em: 10 ago. 2014.

Pré-Curso
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2.3 Equipes responsáveis pela concepção, planejamento e 
desenvolvimento do Curso

a realização do Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Inte-
resse Social – 2ª edição – só foi possível graças às equipes que trabalharam, cada uma 
em sua área específica, porém de forma integrada e colaborativa, no intuito de possibi-
litar ao estudante uma experiência de ensino e aprendizagem de qualidade e um cresci-
mento pessoal e profissional transformador. 

as Tecnologias da informação e Comunicação (TiC) 

tornaram-se imprescindíveis para o êxito das organizações à medida que o 
conhecimento representa o seu principal ativo no Século XXi. as TiC forne-
cem aos profissionais do conhecimento mecanismos que permitem a comu-
nicação e interação entre as pessoas, entre e intraorganizacional, superando 
as barreiras geográficas, temporais, estruturais e de custo. Possibilita, com 
maior rapidez e precisão, o acesso aos bancos de dados e às novas metodo-
logias de difusão do conhecimento, como, por exemplo, a educação a distân-
cia. (KUroSE e roSS, 2006; MaNUal DE liSBoa, 2009 apud CaDori, 2013) 

Considerando os aspectos apontados pelos autores acima, entendemos que a era 
da tecnologia e do conhecimento tem demandado mudanças no cenário educacional 
em termos de metodologias e materiais didáticos. De forma a atender as necessidades 
do estudante contemporâneo, a educação a distância tem se mostrado uma grande 
aliada dos processos de ensino e aprendizagem, sendo até mesmo chamada por alguns 
de “Educação do futuro” (BATISTA; MENEZES, 2008, p.04). 
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Diante do perfil do estudante contemporâneo, apresentado por Batista e Menezes 
(2008), a Coordenação Geral do projeto, juntamente com a consultoria técnica do Curso, 
identificaram o perfil de quais profissionais seriam necessários para compor as equipes 
de trabalho que atuariam nas diversas frentes do Curso. 

A fim de explicitar melhor como se deu o trabalho dessas equipes, segue uma descri-
ção das atividades realizadas por cada uma, durante todo o período do Curso. 

2.3.1 Coordenação geral do Curso 

responsável, juntamente com as equipes do NUTE-UFSC, consultores técnicos e Secre-
taria Nacional de Habitação pela concepção, planejamento e desenvolvimento geral do 
Curso. Elaboração das atribuições de cada equipe, participação no processo de seleção 
e constituição das mesmas, no planejamento e acompanhamento dos processos e flu-
xos de desenvolvimento das diferentes fases do Curso e das atividades realizadas por 
cada equipe. Sendo também responsável pela articulação entre a SNH, MCiDaDES, 
NUTE, UFSC, consultores e autores, contribuindo desse modo para a tomada de deci-
sões estratégicas que promovessem ainda mais a qualidade do Curso e o desenvolvi-
mento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Pré-Curso
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2.3.2 Design Educacional

No Curso, uma das principais tarefas do Design Educacional foi a realização da trans-
posição didática9 dos conteúdos desenvolvidos pelos autores dos capítulos do livro im-
presso, pDF e E-book do Curso para o ambiente virtual. Essa tarefa foi realizada em 
parceria com outras equipes do Curso (DG, web designer, audiovisual, TiC, autores, con-
sultores e Coordenação, dentre outras), caracterizando um processo de interação contí-
nua, que garantiu a adequação da linguagem do material aos propósitos do Curso e ao 
público-alvo e à modalidade EaD.

Esse processo foi iniciado pela Coordenação Geral do Curso, que realizou um primei-
ro contato com os autores, apresentando-lhes a equipe de DE. a partir de então, autores 
e DEs mantiveram contato constante e direto, sendo acompanhados pela Consultoria 
Técnico-Científica do NUTE-UFSC. Esse fluxo de comunicação e construção dos textos 
dos capítulos é descrito a seguir:

• autores enviam os conteúdos dos respectivos capítulos à SNH/MCiDaDES, que 
os encaminha à Coordenação Geral do Curso (NUTE-UFSC), que, por sua vez, os 
encaminha ao DE;

9 A transposição didática é definida por Chevellard (1991) como “um conteúdo de saber que tenha sido 
definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que 
irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. o ‘trabalho’ que faz de um objeto de 
saber a ensinar, um objeto de ensino, é chamado de transposição didática”. (CHEVallarD, 1991, p.39).
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• DE faz as devidas correções e/ou 
adequações dos textos à modalidade 
EaD, envia à Coordenação Geral, que 
os encaminha de volta aos autores 
com as devidas correções/adequa-
ções, juntamente com a “Carta ao au-
tor”10 (apêndice 01). 
• autores enviam os textos corrigi-
dos à equipe de DE, que os encami-
nha à Revisão Ortográfica;
• Feita a revisão, o texto é mais uma 
vez encaminhado à equipe de DE, que 
o encaminha à equipe de DG, para 
diagramação;

•  após a diagramação, foi realizada 
a impressão, no NUTE, de um boneco 
de cada capítulo, o qual foi entregue a 
cada autor para uma última revisão;
• autores retornam os textos para a 
equipe de DE, que os envia à equipe de 
DG, para que a mesma efetue os devi-
dos ajustes;
• o segundo boneco é impresso e 
revisado pelas equipes de DE e de re-
visão Ortográfica.

além de realizar o planejamento e 
a execução do design educacional do 

Pré-Curso

10 As cartas eram o recurso utilizado pelo DE com a finalidade de comunicar o autor quanto às adapta-
ções feitas a partir do conteúdo elaborado por ele. o autor era informado, por exemplo, com relação a: 
adequações do texto às normas da aBNT; revisões e reestruturações do conteúdo; adaptação do texto 
pelo Design Educacional à modalidade EaD (a transposição didática do conteúdo); inserção de recursos 
gráficos e educacionais, a partir de sugestões dos próprios autores e da equipe de DE; e adaptação e 
inserção de ilustrações feitas pela equipe de DE em parceria com a equipe de DG. a carta também foi 
usada como forma de solicitar ao autor, por exemplo, a elaboração e o envio das atividades de fixação 
ao final do capítulo (os autores deveriam elaborar duas atividades de fixação referentes ao conteúdo de 
seu respectivo capítulo), bem como de duas questões de múltipla escolha para a aFia. Também foi soli-
citado ao autor que enviasse um organograma ou esquema didático que facilitasse ao estudante a com-
preensão do conteúdo referente ao seu capítulo. ainda, nas cartas, o autor era informado ou relembrado 
quanto à gravação da videoaula referente ao tema de seu capítulo e quanto às formas de colaborar com 
o conteúdo do vídeo que, preferencialmente, contaria com sua presença. o envio das cartas, bem como 
do capítulo revisado pelo DE ao autor foi feito pela Coordenação Geral do Curso via e-mail.
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conteúdo do livro impresso, do pDF e do 
E-book, a equipe de DE também foi res-
ponsável, juntamente com a Coordenação 
Geral do projeto, pela Elaboração do Guia 
do Estudante e do Guia de acompanha-
mento ao Estudante, bem como pela:

• participação no planejamento pe-
dagógico do aVEa e dos recursos 
didáticos;
• Elaboração da ficha técnica do li-
vro impresso, do pDF e do E-book;
• Elaboração dos pré-textuais dos 
materiais (Folha de rosto, destacando 
a ficha catalográfica e o ISBN).

2.3.3 Design Gráfico 

A equipe de Design Gráfico (DG) foi a res-
ponsável pela criação, em parceria com 
a Coordenação Geral do projeto e com a 
equipe da SNH/MCiDaDES, da identidade 
Visual e do projeto gráfico do Curso, que 
teve como principal objetivo representar o 
conceito de conexão e a ideia de ligação 
de um ponto ao outro, indicando trajetos 
que vão do antes ao depois, remetendo 
ao acesso dos beneficiados pelos progra-
mas de moradia aos serviços urbanos e 
sociais. Para representar graficamente es-
ses aspectos, foram utilizadas diversas 
aplicações, ilustradas por meio de linhas 
que traduzem o conceito de redes e as 
principais ideias relacionadas a ele. 

A figura a seguir representa o método 
utilizado para o desenvolvimento da identi-
dade Visual e do Projeto Gráfico do Curso:
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Figura 2 - Processo de criação e desenvolvimento da Identidade Visual do Curso e 
do Projeto Gráfico do livro impresso e do E-Book 

Demanda
O curso do Ministério 
das Cidades entra em 
uma nova etapa. E, para 
isso, é necessário uma 
nova assinatura visual.

Levantamento dos 
conceito em forma de 
imagem, que 
representam o curso do 
Ministério das Cidades.

Conceitos

Concepção
Primeiros 
rascunhos e ideias 
foram gerados e 
discutidos entre os
integrantes da 
equipe de criação.

Retomada das 
propostas mais bem 
resolvidas, a partir 
dos primeiros 
olhares da equipe.

Desenvolvimento

Levantamento de 
símbolos e ícones
relacionados aos 
conceitos.

Pesquisas

 Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

De acordo com as etapas citadas na Figura 2, a equipe de DG partiu dos conceitos 
de “passaporte social”, “comunidade”, “estrutura”, “modular” e “habitação social” para dar 
início às pesquisas de imagens (Figura 3) que servissem como referência visual e que 
traduzissem imageticamente os conceitos pré-definidos. 

Pré-Curso
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Figura 3 - Painel de referências

Fonte: Adaptado por NUTE-UFSC, 2014

ao concluir essa etapa, deu-se seguimento à concepção dos estudos de traços, 
tipografia, rascunhos, protótipos e avaliações das equipes envolvidas. A figura a seguir 
mostra alguns exemplos dessa etapa.

Figura 4 - Estudos da concepção visual do Curso

Trabalho social em
programas de habitação

de interesse social
Fonte: NUTE-UFSC, 2014
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Figura 5 - Aplicação da Identidade Visual

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Com a identidade visual aprovada, o desenvolvimento de todas as peças do Curso 
seguiu as diretrizes conceituais e estéticas, resultando em um conjunto visualmente 
integrado. a seguir, imagens de alguns materiais produzidos ao longo do processo.

Figura 6 - Seleção de peças desenvolvidas ao longo do Curso

Fonte: NUTE-UFSC, 2014

Pré-Curso
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Outras atribuições que ficaram a cargo dessa equipe foram:
• planejamento e execução da diagramação do livro impresso, do pDF e do E-book, 
do Guia do Estudante, do Guia de acompanhamento ao Estudante, do relatório Final 
do Curso e do relatório do Sistema de avaliação do Curso, bem como participação 
na organização do conteúdo do Pen card;
• Desenvolvimento do layout das interfaces digitais do Curso, compostas pelo por-
tal, pelo aVEa e pelo E-book, posteriormente programadas em parceria com o profis-
sional de Web Design e Hipermídia;
• Criação, em parceria com a Coordenação Geral, com a equipe TiC, Web Design 
e Hipermídia, da estrutura, aplicação e implementação do Business Intelligence para 
o Curso.
• Desenvolvimento do Desenho do Curso e da apresentação interativa Momentos: 
o Curso através de imagens (Software prezi);
• Fornecer material (grafismos, paleta de cores, fontes tipográficas e imagens 
de referência) para planejamento, produção e execução de vinhetas e outras ani-
mações pela equipe de audiovisual, com base no conceito da identidade Visual 
pré-estabelecida.

2.3.4 Revisão Ortográfica

A equipe de Revisão Ortográfica ficou responsável pela revisão textual dos recursos di-
dáticos utilizados no Curso, que incluem o livro impresso, o pDF, o E-book e o conteúdo 
do Pen card e demais publicações da equipe de ensino do SaE, além de documentos 
postados pelos estudantes nos Bancos de práticas i e ii. 

Essa equipe ficou responsável também por revisar todos os e-mails, mensagens e 
cartas enviadas pela Coordenação do Curso aos estudantes, bem como os procedimen-
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2.3. Tecnologia da informação e 
Comunicação 

ao longo desse Curso, a equipe de Tecno-
logia da informação e Comunicação (TiC) 
foi responsável pela obtenção, armazena-
mento, acesso, gerenciamento e uso das 
informações por intermédio de um conjun-
to de soluções providas por recursos com-
putacionais. Desenvolveram, em parceria 
com a Coordenação Geral, com os desig-
ners gráficos, web designer e hipermídia, 
a estrutura,  a aplicação e a implementa-
ção do Business Intelligence para o Curso. 
Essa equipe planejou e desenvolveu proje-
tos de infraestrutura e serviços de tecno-
logia da informação e comunicação para 
atender as demandas dos cursos realiza-
dos pelo NUTE, e contou, para tanto, com 
o auxílio e a parceria do Suporte de Ti.

Pré-Curso

as funções atribuídas a essa equipe 
foram:

• Elaboração do formulário de inscri-
ção para os candidatos; divulgação em 
meio eletrônico; processo de inscrição, 
acompanhamento e atualização de da-
dos das inscrições; seleção dos can-
didatos a partir de critérios definidos 
pela SNH/MCiDaDES e matrícula dos 
estudantes;
• Carga de dados dos estudantes no 
aVEa e distribuição dos mesmos nos 
grupos de tutores;
• Criação do sistema utilizado no 
processo de seleção para tutor, super-
visor e monitor;
• Desenvolvimento do aplicativo 
Banco de práticas i e ii;
• infraestrutura de TiC: banco de da-
dos, administração do servidor e atendi-

tos de avaliação do Sistema de avalição do Curso. a revisão foi feita de forma a deixar 
o conteúdo claro e didático, buscando minimizar as dificuldades encontradas pelo estu-
dante na interpretação do conteúdo.

Para a revisão textual do livro base do Curso, a equipe de Revisão Ortográfica, a equi-
pe de DE, a equipe de DG e os consultores trabalharam de forma integrada e articulada.
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mento as diversas solicitações das equi-
pes de desenvolvimento de materiais e 
equipe do SaE;
• a equipe do suporte de Ti res-
ponsabilizou-se, no decorrer do Cur-
so, por providenciar, junto à SeTiC, 
os endereços eletrônicos da equipe 
SaE, e também foi responsável pelo 
bom funcionamento e utilização dos 
computadores. 

2.3.6 Web Design e Hipermídia

a equipe de Web Design e Hipermídia do 
Curso foi responsável pela criação e de-
senvolvimento do portal do Curso, pela im-
plementação da identidade Visual, gestão 
dos recursos didáticos e disponibilização 
semanal dos capítulos do E-book no aVEa. 

outras atribuições sob responsabilida-
de do profissional de web design e hiper-
mídia do Curso foram:

• a customização da plataforma 
Moodle para o aVEa do Curso;
• Gravação de tutorial explicativo 
para a navegação no aVEa:

• Gerenciamento dos dados dos pro-
cedimentos de avaliação e dos Fóruns 
no aVEa;
• Hierarquização de usuários dentro 
da plataforma;
• Montagem da arquitetura da infor-
mação e layout para o website do Curso;
• instalação de aplicação de segu-
rança de dados e acessos no website;
• instalação de aplicação para otimi-
zação do conteúdo para mecanismos 
de pesquisa (SEo);
• adaptação da exibição do website 
para diferentes dispositivos;
• Fechamento do E-book.

2.3.7 Comunicação 

a equipe de Comunicação, vinculada ao 
Núcleo Multiprojetos de Tecnologias Edu-
cacionais (NUTE/UFSC), atuou no atendi-
mento às demandas do Curso, no decor-
rer das diferentes etapas de execução do 
projeto, como assessoria de comunica-
ção institucional. as atividades são des-
critas a seguir:
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• realização de um cronograma de atividades aprovado pela Coordenação Geral 
do projeto, no qual foi traçado o percurso das atividades da equipe;
• participação em reuniões, ao longo dos meses de outubro e novembro de 2013, 
junto com a Coordenação para determinar qual seria o objetivo de ter uma assesso-
ria de comunicação;
• Desenvolvimento e aplicação do Guia de Comunicação para o projeto (apêndice 
02), no qual foram definidas diretrizes e orientações quanto ao uso, práticas e condu-
tas relacionadas à comunicação institucional do Curso;
• Cobertura dos eventos e das atividades da equipe do Curso – a partir de fevereiro 
de 2014 foram fotografados 17 eventos (encontros técnicos, formações de equipe, 
teleaulas e Seminário de avaliação do Curso);
• realização de entrevistas com autores;
• Criação e atualização semanal da fanpage11 do Curso na rede social Facebook;
• publicação, no portal, das notícias (ao todo foram 19 notícias publicadas) e entre-
vistas (duas entrevistas não foram publicadas, por falta de retorno das respostas dos 
autores). Essa equipe ficou incumbida da publicação de notícias no Portal a partir do 
início do Curso, no dia 13 de março de 2014. 

11 Maiores informações sobre a fanpage e sobre o site do Curso encontram-se no item 2.5.2 deste 
relatório.

Pré-Curso
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2.3.8 audiovisual

a equipe de audiovisual foi responsável pelo desenvolvimento de alguns dos recursos 
que enriqueceram grandemente o Curso, e que possibilitaram maior aproximação e en-
volvimento entre os estudantes e a equipe que desenvolveu e realizou o Curso. Em par-
ceria com a Coordenação Geral do projeto, equipe da Secretaria Nacional de Habitação 
do Ministério das Cidades, consultores e autores, essa equipe elaborou e produziu os 
roteiros, filmagens e edições das teleaulas, videoaulas, entrevistas com os autores e ví-
deos de boas-vindas do Curso12.

 as solicitações feitas pela SNH referentes às atividades dessa equipe não só foram 
atendidas, como também foram aprimoradas e, em alguns casos, substituídas por 
opções consideradas mais pertinentes. por exemplo, a Secretaria Nacional de Habita-
ção solicitou que fossem criadas duas teleconferências (aulas transmitidas ao vivo), po-
rém, partindo do know-how da equipe do NUTE/UFSC, os recursos foram repensados 
e aperfeiçoados. as teleconferências foram substituídas por teleaulas, gravadas pre-
viamente, além das videoaulas e das entrevistas com os autores, que contaram com a 
participação dos consultores. 

apresenta-se, a seguir, o detalhamento das atividades desenvolvidas pela equipe de 
audiovisual:

• Elaboração e produção dos roteiros, filmagens e edições de: 
• Entrevistas com cada um dos autores dos capítulos do livro, com mediação dos 
consultores;

12 a Coordenação Geral do projeto, juntamente com a equipe de audiovisual, elaborou os Termos de au-
torização de Uso da imagem (apêndices 03 e 04), em atendimento à lei Federal 9.610/98 que altera, 
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. acesso em: 12 set. 2014. 
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• Gravação de 2 teleaulas de aproximadamente 1h40min cada;
• Gravação de 2 matérias de cerca de 5min para cada teleaula (4 no total);
• Gravação de 12 videoaulas (uma para cada capítulo do livro). as videoaulas con-
taram com a participação dos autores de cada capítulo, e o tempo de duração das 
mesmas variou de 5 a 12 minutos.
• Transmissão das videoaulas por meio dos canais NBr13, TV UFSC, aVEa, canal 
no youtube; 
• Gravação do vídeo de boas-vindas com a participação da SNH/MCiDaDES e 
NUTE-UFSC; 
• Um vídeo com a equipe do SaE (vídeo sobre a tutoria do Curso).

2.3.9 avaliação

a equipe de avaliação do NUTE foi responsável pela concepção e desenvolvimento do 
Sistema de avaliação do Curso (SaC). o Sistema possui cinco procedimentos de avalia-
ção que abarcam aspectos quantitativos e qualitativos no processo de ensino e apren-
dizagem dos estudantes, a saber: 1) avaliação da atividade de capítulo ; 2) avaliação es-
tratificada; 3) avaliação de vídeo e teleaula; 4) avaliação do Banco de Práticas I e II e; 5) 
avaliação de certificação – composta pela Avaliação Final e Individual de Aprendizagem 
(aFia) e pela avaliação Final do Curso (aFC).

13 as teleaulas foram veiculadas nos seguintes canais do grupo NBr/EBC (Canal do Governo Federal), 
do qual fazem parte os seguintes canais: Sky Canal 168 (Essa empresa é responsável pela TV Brasil, TV 
Brasil internacional), rádios EBC (rádios Nacional do rio de Janeiro, aM e FM de Brasília, da amazônia 
e do alto Solimões, rádios MEC aM e FM do rio de Janeiro e rádio MEC aM de Brasília), agência Brasil 
(radio agência Nacional e portal EBC); TV UFSC (Canal 15 da Net e Canal 63,1 digital da Grande Floria-
nópolis); Youtube e ambiente Virtual do Curso – aVEa.

Pré-Curso
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Essa equipe foi responsável também pela descrição e análise dos resultados dos 
cinco procedimentos de avaliação do Sistema e pela realização do relatório Final: de-
talhamento do Sistema de avaliação do Curso de Capacitação Trabalho Social em Progra-
mas de Habitação de Interesse Social14.

2.3.10 Sistema de acompanhamento ao Estudante

a equipe do Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE) teve como principal atri-
buição conceber, planejar e executar as atividades do Sistema em todas as fases do 
Curso, e foi organizada de forma a realizar o acompanhamento do processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes. a importância dessa equipe na modalidade de educação 
a distância é atestada por Moré et. al. (2010), que asseveram que

[...] o acompanhamento ao estudante é fator-chave para o êxito do proces-
so de ensino e aprendizagem. a excelência deste acompanhamento reside 
na definição dos papéis dos agentes envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem; professores, tutores, supervisores, dentre tantos outros, que 
possuem funções definidas para acompanhar os estudantes durante todo o 
decorrer do curso, de forma a sanar as dúvidas, transmitir informações, mo-
tivar e contribuir na construção do conhecimento. (MorÉ et al. 2010, p.105).

14 para informações mais detalhadas sobre como se deu o processo de elaboração do Sistema de ava-
liação do Curso (SaC), e de como ele foi realizado ao longo do Curso, bem como informações acerca 
dos resultados desse processo, ver relatório Final: detalhamento do Sistema de avaliação do Curso de 
Capacitação Trabalho Social em programas de Habitação de interesse Social. 



60 Relatório Final: aspectos gerais do Curso de Capacitação

a Gestão do SaE, juntamente com a 
Coordenação Geral do projeto e os Con-
sultores Técnico-Científicos do NUTE, 
concebeu o Sistema, planejou e executou 
todas as atividades do SaE nas diferentes 
fases de realização Curso. E elaborou, in-
clusive, o Guia de acompanhamento ao 
Estudante: supervisores, tutores e monito-
res15 (Figura 7).

Como parte do planejamento, a equipe 
do Sistema partiu das propostas apresen-
tadas no plano de Trabalho, buscou refe-
rências em outros cursos realizados pelo 
NUTE, elaborou os editais para o processo 
Seletivo de equipe do SaE (supervisores, 
tutores e monitores), elaborou o cronogra-
ma geral do Curso, entre outras atividades. 

o Sistema de acompanhamento ao 
Estudante foi organizado para realizar o 
acompanhamento, a orientação e a ava-
liação do processo de ensino e de apren-
dizagem. para atingir a excelência do 
acompanhamento ao estudante atestado 
por Moré et. al. (2010), o SaE contou com 

Pré-Curso

três supervisões que atuaram de forma 
integrada para realizar a gestão da equi-
pe: Supervisão administrativa, Supervisão 
pedagógica e Supervisão de Monitoria - 4 
supervisores divididos entre essas 3 (três) 
supervisões gerais, cada uma com atri-
buições específicas, e contou ainda com 
a participação de 6 (seis) monitores, 50 
(cinquenta) tutores, 5 (cinco) supervisores 
de tutoria e com a participação colabora-
tiva dos 11 (onze) autores, dos 4 (quatro) 
consultores técnico-científicos e de repre-

15 Disponível em: <http://cidades.nute.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/12/Guia-de-acompanhamento-
ao-Estudante.pdf>.

Figura 7 - Guia de Acompanhamento ao 
Estudante

Fonte: NUTE-UFSC, 2014
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sentantes da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. 
a organização e comunicação entre essas equipes multidisciplinares são represen-

tadas pela figura a seguir:

Figura 8 - Sistema de Acompanhamento ao Estudante

6 Monitores

5 Supervisores 50 Tutores 5000 Estudantes

Supervisão de
Monitoria

4 Consultores
Técnico-Científico

11 Autores

Ministério
das Cidades

Supervisão 
Administrativa

Supervisão 
Pedagógica

SAE

Fonte: NUTE-UFSC, 2014

a participação a distância dos autores, consultores, e da equipe de especialistas da 
Secretaria Nacional de Habitação foi de extrema importância para aprofundar conteú-
dos, sanar dúvidas e também para promover a aproximação entre os estudantes e a 
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equipe do Curso. o contato com os espe-
cialistas era intermediado pela Supervisão 
pedagógica e pelos Supervisores de Tuto-
ria, que enviavam perguntas, compilados 
dos Fóruns e solicitações de materiais 
complementares enviados pelos estudan-
tes que podiam ser respondidos e atendi-
dos pelos próprios autores. 

A fim de compreender melhor o Siste-
ma, explicita-se a seguir as funções das 
diferentes equipes:

2.3.10.1 Supervisão 
administrativa

a equipe de Supervisão administrativa teve 
sob sua responsabilidade a gestão admi-
nistrativa do SaE e, juntamente com a Su-
pervisão pedagógica, com a Supervisão de 
Monitoria e com a Coordenação Geral do 
projeto, atuou diretamente na gestão das 
equipes de acompanhamento do Sistema. 
Competiu a essa equipe a supervisão e o 
desenvolvimento das seguintes atividades:

• Verificar, diariamente, e-mails de 
trabalho para ler avisos em geral, res-
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ponder dúvidas das equipes e da Coor-
denação e solucionar os problemas 
sob sua competência; 
• analisar os currículos de candi-
datos reservas às funções de tutoria, 
aplicar as etapas do processo seletivo, 
corrigir as provas e, quando necessário, 
encaminhar os documentos e o candi-
dato ao financeiro para a contratação;
• organizar as formações de conteú-
do com os autores (agendar e confir-
mar as datas das formações com os 
autores, elaborar a programação e a 
lista de presença, divulgar a formação 
para a equipe do SaE, equipe de desen-
volvimento de materiais e para a equi-
pe de comunicação do NUTE-UFSC, 
reservar o auditório, os equipamentos 
multimídias e outros solicitados pelos 
autores; organizar o coffee break);
• Entregar, para assinatura da Coor-
denação Geral do projeto, os formu-
lários para o pagamento mensal dos 
tutores e dos supervisores; 
• realizar troca de senhas e acesso 
dos novos contratados no sistema;
• Sugerir pontos de pauta para as 
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reuniões semanais de planejamento e 
avaliação do processo de acompanha-
mento do Curso, juntamente com a 
Coordenação Geral do projeto, Gestão 
do SaE e Supervisão de Tutoria;
• Elaborar a ata das reuniões de pla-
nejamento e repassá-las aos demais 
integrantes da equipe;
• Enviar todos os documentos origi-
nais do processo Seletivo (inscrições, 
provas e documentos dos candidatos) 
para a FEESC arquivar;
• Elaborar, juntamente com a Coorde-
nação do Curso, as declarações de tra-
balho, de participação nas formações 
de conteúdo e de estudante concluinte.

2.3.10.2 Supervisão Pedagógica

a equipe de Supervisão pedagógica res-
ponsabilizou-se pelas questões relacio-
nadas à metodologia EaD, à formação 
dos tutores e supervisores de tutoria e a 
outros assuntos de ordem pedagógica e 
educacional do SaE. No decorrer do Cur-
so, coube a essa supervisão o desenvolvi-
mento das seguintes atividades:

• Verificar, diariamente, e-mails de 
trabalho para ler avisos em geral, res-
ponder dúvidas das equipes e da Coor-
denação e solucionar problemas;
• Elaborar rotinas e atividades dos 
supervisores, planilhas e tabelas de 
controle;
• repassar atividades para os super-
visores de tutoria;
• auxiliar na elaboração e formata-
ção dos relatórios de acompanha-
mento dos Estudantes preenchidos 
pelos tutores e supervisores;
• Manter constante comunicação 
com as equipes de audiovisual, avalia-
ção e design gráfico sobre o conteúdo 
do livro e outros materiais, visando o 
cumprimento do cronograma;
• Contatar a equipe de Comunicação 
do NUTE para divulgar novas ações e 
notícias aos estudantes na fanpage e 
a equipe de Web Design e Hipermídia 
para divulgação no portal e no aVEa;
• levantar assuntos para a pauta 
das reuniões da Gestão do SaE com 
os Supervisores de Tutoria.
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2.3.10.3 Supervisão de Monitoria 

a equipe de Supervisão de Monitoria tratou 
diretamente das relações com os monitores 
do Curso, os quais, por sua vez, estiveram 
em contato com os 5 (cinco) mil estudan-
tes. Competiu a essa equipe supervisionar 
as duplas de trabalho, dispostas nos três 
turnos (matutino, vespertino e noturno), ana-
lisar e monitorar as ligações, visando o de-
senvolvimento e a melhoria da qualidade no 
atendimento. Coube a ela também supervi-
sionar e orientar os monitores para a reali-
zação das atividades propostas pelo Curso, 
buscando estratégias para facilitar os traba-
lhos, com foco no atendimento eficiente aos 
estudantes que contatavam os monitores, 
incentivando-os a permanecer no Curso e 
sanando as dúvidas operacionais e admi-
nistrativas que porventura tivessem. 

Ficou também a cargo da supervisão 
de monitoria a efetivação da desistência 
de estudantes, a partir de uma justificati-
va, por e-mail, do próprio estudante. a efe-
tivação da desistência era realizada por 
meio de e-mails oficiais entre tutores e su-
pervisão administrativa. 
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Vale ressaltar que houve uma tenta-
tiva, por meio de um processo de acom-
panhamento ao estudante realizado tan-
to por tutores quanto por monitores, de 
manter o estudante no Curso. No entanto, 
nos casos em que o estudante mantives-
se sua decisão de desistir, o tutor respon-
sável orientava-o sobre os procedimentos 
formais relacionados à desistência. 

Outras questões que também ficaram 
a cargo da equipe de Supervisão de Moni-
toria foram:

• Verificar, diariamente, e-mails de 
trabalho para ler avisos em geral, res-
ponder dúvidas das equipes e da Coor-
denação e solucionar problemas;
• informar os monitores acerca da 
rotina e do fluxo de trabalho;
• organizar e administrar os relató-
rios de atendimento dos monitores;
• Zelar pelos documentos relaciona-
dos à frequência dos monitores, tuto-
res e supervisores;
• atualizar dados cadastrais dos 
estudantes;
• Controlar os relatórios de acompa-
nhamento realizados pelos monitores;
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• Entregar documentos dos monito-
res em geral para assinatura da Coor-
denação do projeto;
• Mapear os estudantes para acom-
panhar a variação de números de aces-
so e participação no intuito de elaborar 
novas estratégias; 

2.3.10.4 Supervisão de Tutoria

De acordo com o Edital nº 002/2014 (apêndice 5) para a Seleção de Supervisores, os 
candidatos deveriam ser no mínimo graduados nos cursos das áreas afins ao conteúdo 
do Curso, como: administração, arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção Civil, Geografia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

a tabela a seguir mostra a relação entre o percentual de supervisores e as áreas 
relacionadas ao conteúdo do Curso. Serviço Social foi a área que contemplou o maior 
número de supervisores, somando 50% do total. 

Tabela 1 - Área de formação x quantidade de supervisores

áREa QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
administração 0 0,00

arquitetura e Urbanismo 0 0,00

Ciências Sociais 0 0,00

Geografia 1 16,67

Engenharia Civil 0 0,00
(continua na próxima página)

• Sugerir pontos de pauta para as 
reuniões semanais de planejamento 
e avaliação do processo de acompa-
nhamento do Curso, juntamente com 
a Coordenação Geral do Curso, Gestão 
do SaE e Supervisão de Tutoria.
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áREa QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
Engenharia de Produção Civil 0 0,00

Pedagogia 1 16,67

Psicologia 1 16,67

Serviço Social 3 50,00

Total 6 100
Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014) 

À equipe de Supervisão de Tutoria coube, primordialmente, estar comprometida em 
coordenar e acompanhar a sua equipe de 10 (dez) tutores e estudantes sob sua respon-
sabilidade. além disso, destacam-se outras funções dessa supervisão, tais como:

• orientar os tutores a respeito de dúvidas relacionadas a normas internas do 
NUTE e forma de trabalho;
• Dominar o conteúdo do Curso e o uso da plataforma Moodle; 
• incentivar a participação dos tutores em todas as atividades propostas aos estu-
dantes disponibilizadas no aVEa e no E-book do Curso;
• participar de todas as formações de conteúdo realizadas com a participação dos 
autores; 
• orientar os tutores com relação a dúvidas de conteúdo advindas dos seus gru-
pos de estudantes;
• Estar em dia com a leitura dos conteúdos dos capítulos, realizar a atividade de 
fixação dos capítulos, assistir as entrevistas e as videoaulas de cada capítulo, dias 
antes de sua disponibilização ao estudante; 
• Comunicar-se com os autores, consultores técnico-científicos e especialistas do 
Ministério, buscando, principalmente, sanar dúvidas dos estudantes relacionadas ao 
conteúdo do Curso;

Pré-Curso
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• participar, juntamente com os Supervisores do SaE e Coordenação Geral do Cur-
so, de reuniões semanais de planejamento e avaliação do processo de acompanha-
mento do Curso. 

o Edital previa a contratação de cinco supervisores e um cadastro reserva de três 
candidatos para eventuais desligamentos ao longo do projeto. Durante os quatro meses 
em que o SaE contou com o trabalho dos supervisores, foi preciso chamar um candida-
to do cadastro reserva, totalizando a participação de seis supervisores. Contudo, devido 
a desligamentos ao longo dos quatro meses de Curso, apenas quatro supervisores per-
maneceram até o final.

 a tabela abaixo demonstra as relações entre o tempo de atuação e o percentual de 
supervisores.

Tabela 2 - Tempo de atuação x quantidade de supervisores

TEMPo DE aTUação QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
até 1 mês 1 16,65

2 meses 0 0,00

3 meses 1 16,65

todo o Curso 4 66,70

Total 6 100,00

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014)
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2.3.10.5 Tutoria

De acordo com o Edital nº 001/2014 (vide apêndice 6) para participar da Seleção de Tu-
tores, os candidatos deveriam ser estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
graduação ou de pós-graduação da UFSC ou do iFSC (instituto Federal de Santa Cata-
rina) e das seguintes áreas relacionadas ao conteúdo do Curso: administração, arquite-
tura e Urbanismo, Ciências Sociais, Engenharia Civil, Engenharia de produção Civil, Geo-
grafia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. 

A tabela a seguir mostra a relação entre o percentual de tutores e as áreas afins ao 
conteúdo do Curso, sendo que Psicologia, Ciências Sociais e Geografia foram as áreas 
que contemplaram o maior número de tutores, somando 77,19% do total, e 100% deles 
eram estudantes da UFSC.

Tabela 3 - Área de formação x quantidade de tutores

áREa QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
administração 1 1,75

arquitetura e Urbanismo 3 5,27

Ciências Sociais 14 24,56

Geografia 11 19,30

Engenharia Civil 2 3,51

Engenharia de Produção Civil 0 0,00

Pedagogia 2 3,51

Psicologia 19 33,33

Serviço Social 5 8,77

Total 57 100

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014) 

Pré-Curso
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os tutores foram os responsáveis 
por orientar os estudantes a respeito do 
conteúdo programático do Curso e das 
atividades propostas. No decorrer do Cur-
so, cada tutor ficou responsável por um 
determinado grupo, composto por cerca 
de 100 (cem) estudantes. Eles atuaram 
como mediadores da comunicação en-
tre estudantes, supervisores de tutoria e 
especialistas da área, e estiveram à dis-
posição do estudante para orientá-los ao 
longo de todo o Curso, por e-mail e pelo 
aVEa. Eram também responsabilidades 
dos tutores as seguintes atividades:

• Estar em dia com a leitura dos con-
teúdos dos capítulos, realizar a ativida-
de de fixação dos capítulos, assistir as 
entrevistas e as videoaulas de cada ca-
pítulo dias antes de ser disponibilizada 
ao estudante; 
• realizar as atividades propostas 
pela supervisão de tutoria a fim de me-
lhor auxiliar os estudantes no processo 
de ensino e aprendizagem e na organi-
zação do tempo para a realização de 
atividades e estudos;

• incentivar os estudantes a realizar 
todas as atividades do E-book; 
• Fazer a leitura, o acompanha-
mento e a mediação nos Fóruns dos 
Capítulos;
• Esclarecer, sob a orientação da Su-
pervisão de Tutoria, dúvidas em relação 
ao conteúdo dos capítulos e outras;
• Estimular os estudantes a publicar 
nos Bancos de práticas i - Experiên-
cias e práticas ii – Novos projetos;
• Ao final do Curso, incentivar os es-
tudantes a realizar a avaliação para a 
Certificação: Avaliação Final e Indivi-
dual de aprendizagem (aFia) e avalia-
ção Final do Curso (aFC).

o Edital de seleção previa a contrata-
ção de 50 (cinquenta) tutores e um cadas-
tro reserva de 25 (vinte e cinco) candidatos 
para eventuais desligamentos ao longo do 
projeto. Durante os quatro meses que o 
SaE contou com o trabalho dos tutores, 
foi preciso chamar sete candidatos do ca-
dastro reserva, totalizando a participação 
de 57 (cinquenta e sete) tutores.
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Devido aos sete desligamentos ao longo dos quatro meses de Curso, alguns tutores 
atuaram durante um mês, outros durante dois ou três meses, mas a grande maioria 
(75,44%) permaneceu durante todo o Curso. a tabela abaixo demonstra as relações en-
tre o tempo de atuação e o percentual de tutores.

Tabela 4 - Tempo de atuação x quantidade de tutores 
 

TEMPo DE aTUação QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
até 1 mês 5 8,77

2 meses 7 12,28

3 meses 2 3,51

todo o Curso 43 75,44

Total 57 100,00

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014) 

Pré-Curso

Com o término das atividades 
desempenhadas pelos Tutores, a equipe 
do SaE criou um instrumento de avaliação 
“Feedback da Tutoria sobre o Curso” no 
intuito de receber um feedback dos tutores 
com relação ao ambiente de trabalho e a 
atuação da equipe do SaE. 

No formulário aplicado pela equipe 
de supervisão do SaE, do total de 50 tu-
tores, apenas 16 responderam. Nesse 
instrumento de coleta de informações e 

feedback encontravam-se informações re-
lacionadas a: ambiente de trabalho; espa-
ço físico, equipamentos e acomodações 
em geral; material didático; ambiente vir-
tual e metodologia de ensino do Curso; 
acompanhamento da equipe de Monito-
ria; acompanhamento da equipe de Su-
pervisão de Tutoria; e acompanhamento 
da equipe de Gestão do SaE. Esse formu-
lário encontra-se no (apêndice 8). Como 
resultado obteve os seguintes dados: 
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Gráfico 1 - Resultados do feedback dos tutores
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Com os resultados obtidos, a equipe de supervisão do SaE teve a oportunidade de 
mapear quais foram os aspectos de maior e de menor impacto relacionado às ativida-
des e ao desenvolvimento do Curso. 

2.3.10.6 Monitoria

De acordo com o Edital nº 003/2014 (vide apêndice 7) para a Seleção de Monitores, os 
candidatos deveriam estar regularmente matriculados na graduação ou pós-graduação, 
porém sem restrições quanto às instituições de ensino ou aos cursos. assim, dois mo-
nitores eram estudantes do curso de Economia e os outros quatro eram das seguintes 
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áreas relacionadas ao conteúdo do Curso: Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Pedago-
gia e psicologia. 

o Edital previa a contratação de seis monitores e um cadastro reserva de três can-
didatos para eventuais desligamentos ao longo do projeto, mas não foi necessário cha-
mar ninguém do cadastro reserva durante os quatro meses em que o SaE contou com 
o trabalho dos monitores. 

a tabela abaixo mostra a relação entre o percentual de monitores e as áreas de 
formação. 

Tabela 5 - Área de formação x quantidade de monitores:

áREa QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
administração 0 0,00

arquitetura e Urbanismo 1 16,67

Ciências Sociais 0 0,00

Geografia 1 16,67

Engenharia Civil 0 0,00

Engenharia de Produção Civil 0 0,00

Pedagogia 1 16,67

Psicologia 1 16,67

Serviço Social 0 0,00

outro (economia) 2 50,00

Total 6 100

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014)

Pré-Curso
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os monitores foram responsáveis pelo 
esclarecimento de dúvidas operacionais e 
administrativas relacionadas ao desenvol-
vimento do Curso, facilitando a navegação 
dos estudantes no aVEa e a realização 
técnica das atividades. algumas das si-
tuações que levaram o estudante a entrar 
em contato com a monitoria foram:
• Dificuldade em acessar o AVEA em 

função de problemas com o nome do 
usuário e/ou senhas;

• atualização dos dados cadastrais, mu-
dança de endereço postal ou e-mail 
durante o Curso, até o momento de 
receber o certificado (foi fundamental 
que os dados de todos os estudantes 
estivessem sempre atualizados);

• acompanhar o estudante e as ativida-
des propostas pela Coordenação do 
Curso, Supervisão do SaE, Supervisão 
de Tutoria, por meio de ligações tele-
fônicas 0800-6434466, e-mails e pelo 
aVEa;

• Tentar resgatar os estudantes que de-
sejavam desistir do Curso, sanando 
dúvidas, incentivando e estimulando 
sua permanência no Curso; 

• registrar os estudantes desistentes 
do Curso arquivando sua justificativa 
recebida por e-mail, repassar à Super-
visão de Monitoria do SaE a lista atua-
lizada de desistentes e seus e-mails. 

• realizar, sob a orientação da Equipe 
de avalição do Curso, a avaliação Es-
tratificada (AE), aplicada por telefone, 
em 3 momentos distintos do Curso, 
para 100 estudantes selecionados de 
forma randômica; 

Como não houve nenhum desligamen-
to ao longo dos quatro meses de Curso, 
100% dos monitores atuaram durante 
todo o Curso. 
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Tabela 6 - Tempo de atuação x quantidade de monitores:

TEMPo DE aTUação QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
até 1 mês 0 0,00

2 meses 0 0,00

3 meses 0 0,00

todo o Curso 6 100,00

Total 6 100,00

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Processo Seletivo NUTE-UFSC: Agosto/2014)

Durante o Curso, os estudantes puderam contar com o atendimento do SaE de 
segunda a sexta-feira, em três turnos, conforme a figura a seguir:

Figura 9 - Horários de atendimento aos estudantes 

8h às 12h

14h às 18h

18h às 22h

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Pré-Curso
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2.3.11 Financeira

A Coordenação Financeira do projeto fi-
cou a cargo das seguintes atribuições:

• Coordenar e acompanhar, junto à 
FEESC, Fundação de apoio ao projeto, 
o cumprimento do contrato;
• Coordenar, acompanhar e orientar 
a celebração de contratos de bolsa, 
prestação de serviço ou ClT; 
• Coordenar e assegurar a execu-
ção das tarefas rotineiras inerentes 
aos contratos durante sua vigência, 
bem como disponibilizar informações 
à gestão para acompanhamento das 
ações administrativas; 
• acompanhar a contratação e reno-
vação de contratos; 
• auxiliar na preparação de orça-
mentos e compra de itens previstos 
no projeto; 
• Controlar o fluxo de pagamentos 
de despesas entre as rubricas de pes-
soa física e pessoa jurídica; 
• participar de reuniões de planeja-
mento para identificar pontos de melho-
ria no sistema de controle de finanças; 

• Controlar os custos e despesas se-
manais, com acompanhamento entre 
o orçado e o realizado.

2.3.12 impressão e Distribuição 
de Materiais 

os fluxos de processos de desenvolvimen-
to e de distribuição de materiais deman-
daram uma ampla gama de atividades ao 
longo Curso. Visto de um panorama mais 
amplo, as atividades dessa equipe foram:

• Caracterização dos itens que com-
põem os termos de referência para os 
processos licitatórios das gráficas e o 
acompanhamento dos serviços junto 
a elas;
• projetar, junto ao setor administra-
tivo, a forma de encaminhamento das 
licitações em função das característi-
cas do Curso, principalmente com rela-
ção a: quantidade, prazos de entrega e 
disponibilidade do material;
• Encaminhar material gráfico, esta-
belecer datas, confrontar os materiais 
de aposta com as características do 
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Tr juntamente com a equipe técnica;
• Elaboração e execução dos fluxos 
dos processos de desenvolvimento e 
distribuição dos materiais do Curso;
• acompanhar a distribuição e a lo-
gística dos materiais.

2.3.13 Relatório institucional 

A equipe de Relatório Institucional ficou 
encarregada de acompanhar, planejar e 
elaborar relatórios parciais e o relatório 
Final do Curso, contemplando todas as 
etapas de seu desenvolvimento e realiza-
ção. para tanto, coube a essa equipe co-
letar, organizar, sistematizar, descrever e 
analisar dados e informações no sentido 
de registrar os processos realizados pelas 
equipes que atuaram no Curso.

as principais atividades realizadas pela 
equipe de relatório foram as seguintes:

• Estruturação de um projeto inicial, 
a partir de constantes interações e 
discussões com a Coordenação Geral 
do projeto e com as equipes de DG, 
SAC, SAE e Revisão Ortográfica, bus-

Pré-Curso

cando estabelecer quais seriam os 
embasamentos teóricos e metodoló-
gicos do relatório;
• interação constante com as equi-
pes visando melhor compreender 
suas funções e as atividades realiza-
das ao longo do Curso, bem como o 
processo de construção e desenvolvi-
mento do mesmo;
• Elaboração, em parceria com as 
equipes SaE e SaC, de instrumentos 
de coleta e geração de dados e, poste-
riormente, sistematização, descrição e 
análise dos mesmos;
• redação, em parceria com a Coor-
denação Geral do projeto e SaE, do re-
latório Final do Curso.

2.3.14 Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das 
Cidades 

a Secretaria Nacional de Habitação foi a 
responsável pela concepção e promoção 
do Curso e das seguintes atividades:

• Viabilização dos recursos financeiros; 
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• Identificação e seleção da institui-
ção parceira para realizar o Curso;
• Seleção dos autores, do con-
teúdo do livro e dos consultores 
técnico-científicos;
• Definição dos critérios para a sele-
ção dos estudantes;
• participação constante, em conjun-
to com a Coordenação Geral do Curso 
e do NUTE, nas tomadas de decisões 
nas principais fases do Curso.

2.3.15 Consultores 

Os 2 (dois) consultores técnico-científicos 
indicados pela SNH e os 2 (dois) indicados 
pelo NUTE/UFSC responsabilizaram-se 
pelas seguintes atribuições: 

• Coordenação e revisão do conteú-
do do livro do Curso; 
• articulação entre os autores e o 
Ministério; 
• participação na indicação dos te-
mas das matérias e das teleaulas; 
• revisão do conteúdo dos roteiros 
das matérias e das videoaulas; 

• participação na gravação das en-
trevistas com os autores; 
• participação no SaE respondendo 
dúvidas tanto da equipe do Sistema 
quanto dos estudantes do Curso.

2.3.16 autores 

os autores, indicados pela SNH, responsa-
bilizaram-se pelas seguintes atribuições:

• Elaboração do conteúdo do livro do 
Curso; 
• Elaboração, em conjunto com a 
equipe de avalição, das atividades dos 
capítulos e das questões para a aFia; 
• Gravação das videoaulas e das en-
trevistas para o aVEa; 
• Elaboração dos textos de abertu-
ra dos capítulos do E-book e do tema 
para o Fórum de Capítulo; 
• indicação de referências comple-
mentares disponibilizadas no aVEa; 
• Formação presencial de conteúdo 
para a equipe do SaE;
• participação na formulação das 
respostas às dúvidas dos estudantes.
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2.4 ambiente virtual de Ensino 
e aprendizagem e Recursos 
Didáticos

2.4.1 ambiente virtual de Ensino e 
aprendizagem

a parceria entre o Ministério das Cidades 
e a Universidade Federal de Santa Catari-
na encontrou na modalidade de Educação 
a Distância (EaD) uma alternativa opor-
tuna para realizar a capacitação de téc-
nicos e agentes sociais de diversos esta-
dos e municípios brasileiros, uma vez que 
essa modalidade ajuda a superar a dis-
tância imposta pela dimensão territorial 
do Brasil, bem como pelo difícil acesso à 
informação, em determinadas regiões.

Nessa era, em que predomina a interde-
pendência global e em que a informação e 
a comunicação são altamente valorizadas, 
“a educação não tem somente que se adap-
tar às novas necessidades dessa socieda-
de do conhecimento como, principalmente, 
tem que assumir um papel de ponta nesse 
processo” (FErNaNDES, 1998/1999, p.77).

Pré-Curso

Dada essa abrangência dos ambien-
tes virtuais de ensino e aprendizagem, é 
importante destacar que a educação a 
distância objetiva, acima de tudo, propi-
ciar ao estudante estratégias de aprendi-
zado que lhe possibilitem tomar atitudes 
autônomas com relação à construção de 
seu conhecimento, além de conscientizá
-lo acerca de sua participação na socieda-
de e da necessidade de, enquanto agente 
dessa sociedade, estar apto a acompa-
nhar e a participar das transformações 
por ela sofridas. ou seja, visa-se, além do 
ensino, a “promoção social [do indivíduo], 
por meio da interação pela interatividade” 
(BarroS; CarValHo, 2011, p.220).

No ambiente virtual, com o auxílio 
dos tutores, os estudantes podem tro-
car experiências, promover debates por 
meio dos Fóruns, construindo, assim, 
conhecimento de maneira agentiva. Se-
gundo Barros e Carvalho (2011, p.220), 
“investir na interatividade significa investir 
em novos caminhos, em novos desafios, 
que serão superados no fazer coletivo, na 
superação individual”. isso se dá porque 
os instrumentos tecnológicos dos quais o 
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ensino, por meio de ambientes virtuais, se utiliza aproximam pessoas e propiciam ao 
indivíduo maior acesso ao conhecimento científico.

No Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse So-
cial, o estudante teve acesso a diversos recursos didático-pedagógicos por meio do 
ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem (aVEa)16 do Curso. Esse ambiente compor-
tou as mídias interativas disponíveis para que estudantes, autores e equipe de ensino 
interagissem entre si e com o conteúdo. 

2.4.2 Recursos Didáticos do Curso

No intuito de oferecer ao estudante uma experiência de aprendizagem tão abrangente 
quanto possível, uma variedade de procedimentos e instrumentos, que compuseram os 
recursos didáticos do Curso, foram disponibilizados em diferentes meios e formatos, 
abordando os temas apresentados a partir de distintas perspectivas. apresenta-se a se-
guir uma breve descrição de cada um desses recursos.

16 o aVEa pôde ser acessado por meio do endereço: <http://avea.nute.ufsc.br>.



80 Relatório Final: aspectos gerais do Curso de Capacitação

Figura 10 - Recursos Didáticos
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2.4.2.1 Conteúdo do Curso: 
E-book, versão do livro em PDF e 
livro impresso 

o conteúdo do Curso foi disponibilizado 
ao estudante por meio do E-book e do livro 
em formato pDF, ambos disponíveis no 
aVEa. Foi também realizada a impressão 
de 1000 unidades do livro, das quais 900 
foram entregues ao MCIDADES e 100 fi-
caram no NUTE. os estudantes não rece-
beram esse material, mas receberam um 
Pen card com o E-book e outros recursos 
disponibilizados no aVEa, como por exem-
plo, o Banco de perguntas e respostas. 

Quanto ao conteúdo trabalhado ao 
longo do Curso, sua definição e organi-
zação foi delineada pelos consultores da 
SNH e pelos autores, em reunião realizada 
em agosto e outubro de 2013, na cidade 
de São paulo. Na ocasião, discutiu-se a 
melhor forma de trabalhar as novas infor-
mações e instruções presentes na porta-
ria nº 21, de forma a alcançar o objetivo 
principal do Curso, a saber, capacitar pro-
fissionais atuantes em projetos de habita-
ção de interesse social quanto às novas 
normas estabelecidas por essa portaria. 
Nesses encontros, decidiu-se que o con-
teúdo seria dividido em quatro módulos e 
doze capítulos, nos quais foram topicali-
zadas informações específicas, conforme 
o detalhamento a seguir:
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Figura 11 - Estrutura do conteúdo do Curso
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MóDUlo i – Marco Conceitual: nesse módulo são apresentados e discutidos os con-
ceitos importantes e os princípios básicos da atual Política Nacional de Habitação e 
a nova Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades.

Capítulo 01 – nesse capítulo são encontradas informações relacionadas ao 
processo de evolução do Trabalho Social na habitação, referenciais metodoló-
gicos e a Portaria nº 21, que aprova o Manual de Instruções do Trabalho Social 
nos Programas e Ações do Ministério das Cidades.

MóDUlo ii – Eixos e Temas: nesse módulo são apresentados os conceitos de pro-
tagonismo cidadão; desenvolvimento socioeconômico; Educação Ambiental como 
conteúdo e prática transversal; planejamento e orçamento familiar; gestão condomi-
nial e educação patrimonial; e enfrentamento da violência nos territórios.

Capítulo 02 – trata do conceito de protagonismo cidadão e suas implicações, 
bem como da criação de sujeitos coletivos da mudança.

Capítulo 03 – trata do processo de qualificação profissional, empreendedo-
rismo, apoio ao encaminhamento ao trabalho e identificação de programas e 
projetos de inclusão econômica existentes no âmbito local, regional e federal.

Capítulo 04 – discorre sobre a Educação Ambiental (EA) e sua transversalida-
de no Trabalho Social.

Capítulo 05 – discute o Trabalho Social e o apoio a beneficiários dos progra-
mas habitacionais na realização do planejamento e gestão do orçamento fa-
miliar, bem como alternativas para o seu desenvolvimento socioeconômico. 
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Capítulo 06 – trata dos princípios e conceitos relacionados à gestão condomi-
nial, educação patrimonial e objetivos do Trabalho Social.

Capítulo 07 – discorre sobre a contextualização da violência regional, a me-
diação de conflitos comunitários e a prevenção local de práticas violentas a 
partir da cultura de paz. 

MóDUlo iii – Instrumentos de Planejamento: esse módulo trata do conteúdo rela-
cionado aos instrumentos de Planejamento do Trabalho Social.

Capítulo 08 – trata da articulação entre cadastro habitacional local (demanda 
aberta) e oferta de programas habitacionais, da construção dos cadastros ha-
bitacionais e dos desafios enfrentados no processo de elaboração do projeto 
de Trabalho Social. 

Capítulo 09 – trata dos conceitos e metodologias utilizados na elaboração do 
projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta. 

Capítulo 10 – aborda o PDST em dois aspectos: (i) sua estrutura e conteúdos, 
e (ii) seu processo de construção e implementação com foco nos arranjos de 
gestão e estratégias de articulação intersetorial.

Capítulo 11 – trata do planejamento do Trabalho Social em processos de reas-
sentamento involuntário de famílias, arranjos institucionais, mecanismos de 
participação, mediação de conflitos, identificação das famílias afetadas e das 
medidas de reparação, monitoramento e impactos.

Pré-Curso
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Módulo iv – Gestão, licitações, convênios e contratos: nesse módulo são explora-
dos os conteúdos que se referem ao processo burocrático de projetos bem como a 
sua gestão. 

Capítulo 12 – trata da gestão do Trabalho Social, de indicações e modelos para 
terceirização do mesmo e do monitoramento e avaliação de sua execução. 

E-book

o E-book foi elaborado por uma equipe 
multidisciplinar, designers educacionais, 
designers gráficos e equipes de avaliação 
e audiovisual, e contou também com a co-
laboração dos autores e consultores. Nes-
se processo, as TiC, entendidas como ins-
trumentos mediadores da aprendizagem, 
desempenharam um papel substantivo, 
uma vez que dinamizaram e viabilizaram 
a construção do conhecimento. 

Figura 12 - E-book sendo visualizado

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.4.2.2 Plano de Ensino 

para que alguns pontos do Sistema de 
avaliação do Curso fossem desenvolvidos 
e que fossem explicitados os objetivos de 
cada capítulo do E-book, foi elaborado, con-
juntamente com os autores do Curso, um 
plano de ensino composto por: a) identifi-
cação; b) ementa; c) objetivos; d) estraté-
gias de ensino e aprendizagem; e) recursos; 
f) avaliação; e g) referências. os planos de 
ensino tinham por objetivo sistematizar os 
principais aspectos de cada capítulo para 
orientar o estudante acerca da estrutura 
geral do processo de ensino e aprendiza-
gem. Como matriz de todo o processo de 
desenvolvimento dos planos de ensino, foi 
realizado um programa do Curso, no qual 
constam os conceitos centrais, objetivos, 
público-alvo e cronograma (o plano de En-
sino e o programa do Curso encontram-se, 
respectivamente, nos apêndices 6.6 e 6.7 
do relatório Final do SaC). 

Pré-Curso

2.4.2.3 guia do Estudante 

o Guia do Estudante foi construído com o 
objetivo de apresentar informações sobre 
o Curso e seus objetivos, a Educação a 
Distância, as suas possibilidades e as tec-
nologias utilizadas, e também para servir 
de referência para a realização das ativi-
dades didático-pedagógicas durante toda 
a trajetória do estudante no Curso. o Guia 
traz ainda um passo a passo para aces-
sar o aVEa.

Figura 13 - Guia do Estudante

Fonte: NUTE-UFSC (2014)
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2.4.2.4 Banco de Práticas 

o Banco de práticas possibilitou ao estu-
dante compartilhar experiências e elabo-
rar novos projetos relacionados à temáti-
ca do Curso. Esse banco subdividiu-se em:

• Banco de práticas i – Experiências - 
espaço virtual de troca de informações 
e experiências práticas sobre os proje-
tos de Trabalho Social em Habitação 
de interesse Social realizados pelos 
participantes em seus municípios/terri-
tórios. o estudante podia postar quan-
tos relatos de experiência quisesse.
• Banco de práticas ii – Novos pro-
jetos - espaço virtual com propostas 
de desenvolvimento do projeto Traba-
lho Social (pTS), com base no que foi 
abordado no Curso.

Foram elaborados roteiros com orien-
tações para a elaboração do relato das 
experiências e dos novos projetos dos 
estudantes para orientá-los quanto à for-
ma e ao conteúdo das práticas e projetos 
postados no Banco de Experiências.

2.4.2.5 Fóruns

Quatro tipos de Fóruns foram disponibi-
lizados no aVEa, possibilitando diferen-
tes tipos de interação entre estudantes e 
equipe de ensino do Curso. Em três de-
les (‘Fórum geral’, ‘Fórum de apresenta-
ção’ e ‘Fórum de Dúvidas’), os estudantes 
podiam discutir tópicos variados, relacio-
nados ou não ao Curso. Já no ‘Fórum de 
Capítulo’, o objetivo era discutir o conteú-
do didático do respectivo capítulo.

apresentam-se abaixo maiores deta-
lhes sobre cada um dos Fóruns.

• Fórum de apresentação – dispo-
nível desde o pré-Curso, destinou-se à 
apresentação dos estudantes. Nesse 
espaço, os estudantes se apresenta-
ram e também revelaram o que espe-
ravam do Curso, tanto em âmbito pro-
fissional como pessoal.
• Fórum Geral – esse espaço visou 
propiciar aos estudantes um ambiente 
de interatividade. as postagens feitas 
nesse Fórum podiam abordar qualquer 
assunto, ainda que alheio ao Curso. 
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• Fórum de Dúvidas – nesse espa-
ço, os estudantes postavam dúvidas 
técnicas sobre o aVEa, acesso, ende-
reço, etc. 
• Fórum das Teleaulas – nesses Fó-
runs, os estudantes eram informados 
do tema, da data de gravação e de vei-
culação da teleaula e também eram 
estimulados a enviar dúvidas referen-
tes ao assunto abordado para que as 
mesmas fossem discutidas/respondi-
das, na medida do possível, durante a 
gravação da teleaula.
• Fórum de Capítulo – a discussão 
nesse Fórum iniciava-se a partir de 
uma pergunta enviada pelo autor do 
capítulo estudado. a partir de então, 
o estudante podia postar sua análise 
e/ou seu comentário em relação ao 
conteúdo estudado, bem como con-
frontá-lo e problematizá-lo a partir de 
suas experiências práticas, além de es-
clarecer dúvidas, levantar outros ques-
tionamentos, etc. o tutor possuía uma 
importante participação nos Fóruns 
de Capítulo, respondendo a questões 
ou problematizando situações coloca-

Pré-Curso

das pelos estudantes, e também rea-
lizando o ‘fechamento’ do Fórum, ou 
seja, um post conclusivo, com base 
nas postagens dos estudantes. Nesse 
fechamento, o tutor também convida-
va o estudante a participar do Fórum 
do Capítulo seguinte. os autores, os 
consultores e a Secretaria Nacional de 
Habitação também desempenharam 
papel relevante nesse Fórum, respon-
dendo, por intermédio dos tutores, as 
dúvidas dos estudantes.

2.4.2.6 audiovisuais

Foram criados e disponibilizados aos 
estudantes diferentes recursos audiovi-
suais, com a finalidade de, dentre outras 
coisas, dar instruções sobre o Curso e 
sobre a utilização dos recursos do aVEa 
(vídeos do pré-Curso); apresentar os pro-
fissionais responsáveis pelo conteúdo do 
Curso (entrevistas com os autores); am-
pliar a compreensão do conteúdo didáti-
co (videoaulas e teleaulas). 
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vídeos Pré-Curso

No campo do aVEa denominado pré-Cur-
so foram disponibilizados três vídeos que 
buscaram familiarizar o estudante com o 
conteúdo e os recursos didáticos do Curso.

o primeiro foi o ‘Vídeo de Boas-Vindas 
ao Estudante’, apresentado pela Coor-
denadora Geral do projeto NUTE-UFSC 
aluizia Cadori, pela Diretora de Desenvol-
vimento institucional e Cooperação Técni-
ca da SNH/MCiDaDES Junia Santa rosa 
e pela Secretária Nacional de Habitação 
inês Magalhães. Nesse vídeo foi apresen-
tado o Curso, os conteúdos e ressaltada a 
relevância da modalidade de educação a 
distância para um curso dessa natureza. 

Figura 14 - Vídeo de Boas-Vindas ao 
Estudante

Fonte: NUTE-UFSC (2014)

o segundo foi o ‘Vídeo Tutorial do am-
biente Virtual de Ensino e aprendizagem’, 
apresentado pelo Web Designer Samuel 
Stefanello, foi um vídeo explicativo e tra-
zia o passo a passo da navegação nas 
páginas do aVEa.
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Figura 15 - Vídeo Tutorial do AVEA

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

E, por fim, o ‘Vídeo SAE – Sistema de 
acompanhamento ao Estudante’, apresen-
tado pela Supervisora administrativa do 
SaE Mariana Clemes, pela Supervisora de 
Monitoria Dalila Barth, pela Supervisora de 
Tutoria Márcia Melo Bortolato, pelo Tutor 
Fernando Calheiros e pelo Monitor roger 
Krieger, o vídeo apresentava e explicava 
o funcionamento do SaE, enfatizando os 
meios pelos quais os estudantes podiam 
recorrer a essa equipe ao longo do Curso.

Pré-Curso

Figura 16 - Vídeo SAE

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Entrevista com os autores 

Também foram gravadas entrevistas com 
os autores dos capítulos no estúdio da TV 
UFSC, em Florianópolis, mediadas pelos 
consultores do Curso Elson Manoel pe-
reira e anaclaudia rossbach. Cada autor 
entrevistado tratou especificamente do 
capítulo pelo qual foi responsável e teve 
a oportunidade de melhor expressar suas 
visões e análises sobre o tema. alguns en-
trevistados contaram como foram suas 
experiências em programas de habitação 
de interesse social, tornando possível per-
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ceber como essas experiências influen-
ciaram o material produzido por eles.

as 12 (doze) Entrevistas foram inseri-
das e puderam ser visualizadas no E-book, 
no aVEa e na internet por meio do canal 
do Curso no youtube. 

Figura 17 - Entrevista 10

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

videoaulas

Gravações17 de no máximo 13 minutos 
e mínimo de 5 minutos de duração com 
os autores, que ressaltavam aspectos im-
portantes do tema discutido. Essas grava-
ções tornaram os conteúdos mais dinâmi-
cos e interativos. as 12 (doze) videoaulas 
estão inseridas e poderão ser visualizadas 
no E-book e no aVEa nos respectivos capí-
tulos e pela internet por meio do youtube.

Figura 18 - Videoaula do Capítulo 8

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. 

17 Tempo de duração e análise conforme informado na Tabela 12 do relatório Final: detalhamento do 
Sistema de avaliação do Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social.
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Teleaulas 

as Teleaulas foram programas gravados 
que contaram com a participação de con-
vidados especialistas sobre os conteúdos 
do Curso. os estudantes participaram en-
viando, previamente, suas dúvidas para o 
e-mail do seu tutor ou postando no Fórum 
da Tele. Foram gravadas duas teleaulas 
no decorrer do Curso, no auditório do NU-
TE-UFSC, e transmitidas posteriormente 
pelos canais do grupo NBr/EBC 

1ª Teleaula: teve como tema “Trabalho 
Social em pós-ocupação”, e foi veiculada 
no dia 27 de março de 2014 pela TV EBC. 
Nesse programa, foram feitas apresenta-
ções do conteúdo do Curso, com especial 
destaque ao papel da portaria nº 21 de 
reforçar a importância do Trabalho Social 
em programas de Habitação de interes-
se Social e colaborar para a conquista da 
moradia digna, a construção da cidadania, 
o acesso à cidade e a sustentabilidade 
dos empreendimentos. 

participaram do programa a vice-rei-
tora da UFSC lúcia Helena Martins pa-
checo, a diretora do Departamento de De-

Pré-Curso

senvolvimento institucional e Cooperação 
Técnica Júnia Santa rosa representando 
a Secretária Nacional de Habitação inês 
Magalhães, a diretora do Departamento 
de Urbanização de assentamentos precá-
rios Mirna Chaves e a Coordenadora Geral 
do projeto pelo Núcleo Multiprojetos de 
Tecnologia Educacional da UFSC aluizia 
aparecida Cadori. Também estiveram pre-
sentes, como convidados, os especialis-
tas Evaniza rodriges e pedro Strozenberg, 
autores dos capítulos 2 e 7 do material di-
dático, respectivamente.

Nessa telelaula foram apresentadas 
duas matérias:

1.  paC do Complexo do alemão, gra-
vado na cidade do rio de Janeiro; 
2.  prática de Desenvolvimento Socio-
territorial, gravado na região de alaga-
dos, em Salvador, na Bahia.
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Figura 19 - 1ª Teleaula

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

2ª Teleaula: foi veiculada no dia 06 de 
junho de 2014 na TV NBr e teve como 
tema “Sustentabilidade em Novos Em-
preendimentos Habitacionais”. Nessa te-
leaula, foram debatidos itens como Ges-
tão Condominial, Educação ambiental, 
patrimonial e Financeira. 

participaram como convidadas a Se-
cretária Nacional de Habitação inês Ma-
galhães, a Diretora do Departamento de 
produção Habitacional Maria do Carmo 
avesani, a reitora da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina roselane Neckel e a 
Coordenadora Geral do projeto pelo NUTE

-UFSC aluizia aparecida Cadori. Também 
estiveram presentes o Chefe de Gabinete 
da reitoria Carlos antônio Vieira e a Con-
sultora em Trabalho Social na Secretaria 
de Habitação de São Bernardo do Campo/
Sp Márcia Gesina Geraldo oliveira. 

as reportagens veiculadas nessa Te-
leaula mostraram as experiências dos con-
domínios residenciais iguaçu i, ii e iii, em 
Curitiba no paraná, e do programa Viver 
Melhor, em Manaus, no Amazonas.   En-
tre os entrevistados estavam moradores, 
síndicos e técnicos sociais. a teleaula re-
tratou como as famílias se adaptaram ao 
novo contexto de habitação, como elas 
participam da gestão condominial e a arti-
culação com outras políticas públicas.

Essa segunda Teleaula contou tam-
bém com a participação dos estudantes, 
que enviaram perguntas por meio do Fó-
rum do aVEa, aberto no dia 29 de abril e 
encerrado, para o envio de perguntas, no 
dia 19 de maio. porém, o Fórum continuou 
aberto para discussões até o final do Cur-
so. algumas questões foram respondidas 
durante o programa - foi selecionada uma 
questão para cada região do país para ser 
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respondida na Teleaula - ou posteriormen-
te, no Banco de perguntas e respostas, 
no aVEa. No dia seguinte à exibição de 
estreia, a Teleaula foi disponibilizada no 
aVEa e no youtube, e os estudantes tam-
bém puderam assistir a reprise na TV NBr 
ao longo da semana, em diversos horários.

Figura 20 - 2ª Teleaula

Fonte: NUTE-UFSC (2014)

2.4.2.7 atividade de Capítulo 

o conteúdo do Curso está distribuído em 
quatro módulos, composto por 12 capí-
tulos, conforme consta na programação 

Pré-Curso

do Curso (Vide apêndice 8). Cada Módulo 
possui um ou mais capítulos destinados 
ao estudo do conteúdo proposto. Ao final 
de cada Capítulo no E-book e no aVEa, en-
contra-se a atividade de Capítulo, possibili-
tando uma maior compreensão do conteú-
do estudado e feedback do aprendizado. 

2.4.2.8 Avaliação Estratificada 

A Avaliação Estratificada (AE) foi um dos 
procedimentos do Sistema de avaliação 
do Curso (SaC) e tinha como objetivo le-
vantar informações acerca da percepção 
dos estudantes em relação aos aspectos 
gerais do Curso. os participantes dessa 
etapa foram selecionados de forma ran-
domizada com base em procedimentos 
da amostra estratificada, por meio das va-
riáveis sexo, faixa etária e região. No total, 
foram selecionados 300 estudantes.

a avaliação com os estudantes foi 
realizada em três momentos distintos do 
Curso por 6 monitores e com 100 estu-
dantes por etapa. os monitores entraram 
em contato com os estudantes via telefo-
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ne a partir de uma lista contendo o nome, 
o número do telefone e a região do país 
dos mesmos. para garantir a exatidão do 
dado e a confiabilidade das informações, 
as respostas dos estudantes foram regis-
tradas, de forma escrita ou digitada, pelos 
monitores no mesmo momento em que 
respondiam as perguntas. A fim de pre-
parar os monitores para realizarem a aE, 
foram realizadas 3 formações com eles.  

2.4.2.9 Recursos 
Complementares: webteca e 
leitura complementar

a webteca foi um espaço disponibilizado 
no aVEa no qual os autores e consultores 
da SNH/MCiDaDES puderam indicar aos 
estudantes textos e vídeos como com-
plemento ao conteúdo do Curso. os ma-
teriais estavam disponíveis para visualiza-
ção, leitura e download. 

o autor de cada capítulo indicou tam-
bém leituras complementares ao tema 
tratado por ele. Essas referências eram 
disponibilizadas no espaço denominado 

“leitura complementar”, por meio de links 
e arquivos que visavam ampliar e enrique-
cer o conhecimento do estudante acerca 
do conteúdo estudado.

2.4.2.10 Avaliação de Certificação

O procedimento de Avaliação de Certifica-
ção contou com dois instrumentos distin-
tos, porém, complementares: a avaliação 
Final e individual de aprendizagem (aFia) 
e a avaliação Final do Curso (aFC). Era in-
dispensável que o estudante realizasse as 
duas avaliações para que fosse conside-
rado concluinte e recebesse certificação. 
a aFia e a aFC são apresentadas a seguir:

avaliação Final e individual de 
aprendizagem (aFia)

a aFia foi composta por 24 questões de 
múltipla escolha referentes ao conteúdo 
do Curso em que somente uma delas esta-
va correta. Conforme constava no Guia do 
Estudante (item 7.9, p. 39), a fim de obter 
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a certificação, era imprescindível o apro-
veitamento de 70% ou mais de acertos na 
avaliação Final e individual de aprendiza-
gem (que 16 das 24 questões fossem res-
pondidas corretamente) e a realização da 
avaliação Final do Curso. Tendo efetivado 
esse procedimento, o estudante se torna-
ria concluinte, recebendo o certificado de 
extensão universitária fornecido pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.

avaliação Final do Curso (aFC)

Composta por questões de múltipla esco-
lha, a aFC avaliou itens como a qualidade 
do conteúdo apresentado, a metodologia 
e os recursos didáticos (os mesmos des-
critos nesse tópico), e a participação e a 
qualidade do atendimento da equipe do 
SaE. o estudante também teve a chan-
ce de se autoavaliar. Nessa avaliação, 
não existiam respostas certas ou erradas, 
mas opiniões sobre aspectos importantes 
do Curso. o caráter mais objetivo dos da-
dos provenientes da aFC foi complemen-
tar aos outros dados coletados ao longo 
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do Curso, e permitiu ter uma visão mais 
completa quanto à percepção do estudan-
te sobre o Curso.

2.5 Encontro Técnico

o Encontro Técnico para a apresentação 
do planejamento e andamento do Curso 
para a SNH/MCiDaDES aconteceu nos 
dias 03 e 04 de fevereiro de 2014, no 
auditório do NUTE, em Florianópolis-
SC, e contou com a presença da Equipe 
do MCiDaDES, autores, consultores e 
equipes NUTE-UFSC.

No primeiro dia, o Encontro Técnico 
contou com uma apresentação da Ge-
rente de Trabalho Social da Secretaria 
Nacional de Habitação do  Ministério das 
Cidades que explanou sobre as mudanças 
e novas diretrizes do Trabalho Social em 
programas de Habitação de interesse So-
cial: a portaria nº 21 – instrumento nortea-
dor do Curso. Em seguida, as equipes do 
NUTE apresentaram suas atividades rela-
cionadas ao Curso. a concepção da iden-
tidade visual do Curso e do projeto gráfico 
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do livro impresso e do E-Book, o aVEa e 
suas possibilidades foram apresentados 
pelas equipes de Designer Gráfico e Web 
Designer; a equipe de audiovisual disser-
tou sobre os recursos utilizados e a pro-
gramação das videoaulas, entrevistas e 
teleaulas; a equipe de Tecnologia da infor-
mação e Comunicação (TiC) falou sobre o 
processo de inscrição e o perfil dos inscri-
tos; a equipe de avaliação promoveu um 
debate sobre o plano de ensino e aprendi-
zagem e o Sistema de avaliação do Curso 
(SaC); e a equipe do Sistema de acompa-
nhamento ao Estudante (SaE) falou sobre 
a organização do Sistema e o processo 
seletivo de contratação da equipe.

No segundo dia, ocorreram atividades 
em paralelo. ao longo de todo o período 
matutino e vespertino, as equipes fizeram 
alinhamento do conteúdo dos capítulos 
do livro entre autores e equipe NUTE-
UFSC (DE, DG, aVEa, SaE), e a equipe 
de audiovisual realizou a gravação das 
entrevistas e videoaulas (a programação 
completa do Encontro Técnico encontra-
se no apêndice 10). 

Figura 21 - Consultor NUTE-UFSC 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Figura 22 - Autoras e Representante da SNH 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Figura 23 - Equipe de Avaliação

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Pré-Curso
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Figura 24 - Equipe SAE e autor

Fonte: NUTE-UFSC, 2014

Figura 25 - Entrevista com os autores

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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2.6 Formação técnico-
pedagógica do SaE – 
Capacitações

para a equipe do Sistema de acompanha-
mento ao Estudante iniciar suas ativida-
des, uma Formação Técnico-Pedagógica 
foi imprescindível. Voltada para a capa-
citação dos tutores, monitores e super-
visores, o objetivo era proporcionar aos 
mediadores uma formação continuada vi-
sando um atendimento de qualidade para 
todos os estudantes. a equipe do SaE ini-
ciou suas atividades no dia 25/02/2014 e 
finalizou no dia 27/06/2014. Durante es-
ses quatro meses, a formação foi contí-
nua e de forma presencial e abordaram 
temas como a modalidade a distância, o 
uso das tecnologias interativas adotadas 
no Curso, os recursos didáticos e também 
o conteúdo programático do Curso.

a Formação Técnico-Pedagógica no Cur-
so foi organizada em dois grandes blocos: 
Capacitações e Formações de Conteúdo. 

Pré-Curso

as Capacitações tiveram um caráter mais 
técnico, com o objetivo de habilitar toda a 
equipe para exercer suas funções em um 
ambiente Virtual de Ensino e aprendiza-
gem. as Formações de Conteúdo de cunho 
pedagógico visaram aprofundar o entendi-
mento de tutores e supervisores, respon-
sáveis pela mediação conteúdo-progra-
mática com os estudantes, acerca dos 
conteúdos abordados em todo o Curso.

Na primeira semana de trabalho 
(25/02/2014 a 28/02/2014) foi ministrado 
para a equipe do SaE o primeiro bloco da 
Formação Técnico-Pedagógica: as Capaci-
tações. Essa primeira semana apresentou 
à equipe o Curso como um todo, desde a 
temática até as ferramentas utilizadas, es-
senciais para compreender o papel de cada 
integrante dentro desse sistema de ensino 
e aprendizagem. Nesse período, foram rea-
lizadas a Primeira Capacitação de Superviso-
res, Tutores e Monitores e as Capacitações 
de Moodle – a plataforma utilizada para o 
aVEa, conforme o Cronograma a seguir. 
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Quadro 1 - Cronograma das Capacitações

CRONOGRAMA SAE
Capacitações de Supervisores, Monitores e Tutores

Data Horário Conteúdo Responsável Local

25/02

8h as 8h15 Abertura Oficial NUTE
Aluizia Cadori

Auditório
Daniel Miranda

8h15 as 8h30 Apresentações Pessoais
Supervisores, tutores, 
monitores e equipe 
interna

Auditório

8h30 as 9h30 Introdução ao tema do Curso Prof. Elson Manoel 
Pereira Auditório

9h30 as 10h15 Introdução a Educação a 
Distância

Maria Luiza Rosa 
Barbosa Auditório

10h15 as 10h30 Pausa para o café Bruna Luyse Soares Auditório

10h35 as 11h Apresentação do Perfil do 
Estudante

Dalila Barth
Auditório

Mariana Clemes

11h as 12h  Estruturação do Curso
Priscila Stuart

Auditório
 Simara Callegari

25/02

14h as 14h45 Sistema de Avaliação do Curso Prof. Roberto Cruz Auditório

14h45 as 15h15 Identidade Visual e AVEA

Andrezza Nascimento

AuditórioRaissa Esther

Samuel Stefanello

15h15 as 15h35 Pausa para o café Bruna Luyse Soares Auditório

15h35 as 
16h30

Sistema de Acompanhamento 
ao Estudante

Dalila Barth
Auditório

Mariana Clemes

16h30 as 17h Guia do Tutor
Priscila Stuart

Auditório
Simara Callegari

17h as 18h Constituição das equipes SAE e Coordenação Auditório

(continua na próxima página)
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CRONOGRAMA SAE
Capacitações de Supervisores, Monitores e Tutores

Data Horário Conteúdo Responsável Local

26/02 Turno de 
Trabalho Aplicações e uso do Moodle Ingrid Souto Tutoria 5

27/02 Turno de 
Trabalho Ambientação Virtual Tutores, Supervisores 

e Monitores Tutoria 5

28/02 Turno de 
Trabalho Consultoria do Moodle Ingrid Souto Tutoria 5

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Figura 26 - Equipes no primeiro dia de Encontro Técnico 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Pré-Curso
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a primeira Capacitação contemplou 
um encontro presencial em Florianópolis, 
no NUTE-UFSC, em período integral, no 
dia 25 de fevereiro de 2014 e contou com 
a presença da Coordenação do Curso, de 
toda equipe MCiDaDES-NUTE e de um 
Coordenador Técnico-Científico. Foram 
apresentados os objetivos do Curso, o 
tema central do Curso, público alvo, perfil 
dos estudantes, a modalidade de Ensino a 
Distância, identidade visual do Curso e pro-
jeto gráfico do livro impresso e do E-Book, 
o aVEa, as atribuições de cada cargo e o 
funcionamento do SaE, ou seja, uma vi-
são geral e completa do Curso. Nessa pri-
meira capacitação foram constituídas as 
equipes de trabalho correspondentes aos 
turnos de atuação.

as Capacitações de Moodle seguiram 
nos dias posteriores. No dia 26 de Fe-
vereiro de 2014, uma especialista veio 
capacitar a equipe para a utilização da 
plataforma e das possibilidades dos ins-
trumentos de ensino e aprendizagem 
que a plataforma apresentava. No dia 27 
de Fevereiro de 2014, a equipe explorou 
a plataforma individualmente e reuniu as 
dúvidas que surgiram. No dia 28 de Fe-
vereiro de 2014, a especialista retornou 
ao NUTE para esclarecer as dúvidas da 
equipe que apareceram no uso individual 
da plataforma e aprofundar o uso de algu-
mas ferramentas.

No dia 13 e março de 2014, o Curso 
teve início. Seu desenvolvimento é descri-
to na seção 2 – “Curso”.
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2.7 Perfil dos estudantes 

o Curso teve um total de 12.496 inscritos. Esses candidatos passaram por processo 
de seleção, que primou por estudantes que estivessem de acordo com os seguintes 
requisitos determinados pelo MCiDaDES, por meio da SNH: ter nível superior comple-
to; atuar como gestor, técnico ou analista em municípios com pMCMV (Far) e/ou pa-
C-UAP. Confrontando os perfis dos candidatos inscritos com os critérios estabelecidos 
pelo MCiDaDES, foram selecionados 5.855 candidatos, porém foi efetuada a matrícula 
de 5.051. Desses, no decorrer das primeiras semanas do Curso, 51 tornaram-se desis-
tentes e apresentaram suas justificativas, por escrito, à equipe do SAE. Sendo assim, 
o Curso realizou suas atividades com 5 mil estudantes matriculados e finalizou com 
3.222 “concluintes (certificados)”, 839 estudantes “participantes não concluintes”, 718 
que “acessaram o AVEA (menos de três acessos)” e, por fim, 221 estudantes que “nun-
ca acessaram o aVEa”.

A fim de obtermos uma compreensão mais ampla acerca de quem são os profis-
sionais que participaram desse Curso oferecido pelo Ministério das Cidades, apresen-
tamos, em números, alguns dados referentes a: a) localização, b) sexo, c) faixa etária, 
d) escolaridade e e) área de atuação dos estudantes, levando em consideração três 
momentos distintos: a inscrição, a matrícula e a conclusão do Curso. 

a. Localização: como dito anteriormente, tanto dentre os inscritos quanto dentre matri-
culados e concluintes, há estudantes provenientes das cinco regiões brasileiras.

Pré-Curso
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Figura 27 - Localização dos estudantes inscritos , matriculados e concluintes
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MATRICULADOS
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b. Sexo: conforme apresenta a tabela a seguir, estudantes do sexo feminino foram pre-
dominantes no Curso.

Figura 28 - Sexo dos estudantes: matriculados, inscritos e concluintes no Curso
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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c. Faixa etária: o curso abrangeu estudantes entre 18 e 75 anos, estando a maior parte 
deles na faixa etária de 31 a 35 anos. 

Figura 29 - Faixa etária dos estudantes: matriculados, inscritos e concluintes no Curso
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014

d. Escolaridade: Embora a maior parte dos profissionais que participou do curso tenha 
a graduação como nível educacional mais alto, há dentre os estudantes especialistas, 
mestres e doutores: 
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Tabela 7 - Escolaridade dos estudantes: matriculados, inscritos e concluintes no Curso

Escolaridade dos estudantes inscritos no Curso

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)

PóS-gRaDUação

Doutorado 45 0.36

Especialização 3742 29.95

Mestrado 429 3.4

Ensino Superior (graduação) completo 5299 42.4

Ensino Superior (graduação) incompleto 2426 19.41

Ensino Médio Profissionalizante (técnico) completo 81 0.65

Ensino Médio Profissionalizante (técnico) incompleto 10 0.08

Curso Técnico completo 92 0.74

Curso Técnico incompleto 28 0.22

Ensino Médio completo 289 2.31

Ensino Médio incompleto 35 0.28

Ensino Fundamental completo 14 0.11

Ensino Fundamental incompleto 6 0.05

Pré-Curso
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Escolaridade dos estudantes matriculados no Curso

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)

Doutorado 24 0.47

Especialização 2205 43.65

Mestrado 251 4.97

Ensino Superior (graduação) completo 2564 50.76

Ensino Superior (graduação) incompleto 3 0.06

Ensino Médio completo 3 0.06

Ensino Médio incompleto 1 0.02

Escolaridade dos estudantes concluintes no Curso

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
Mestrado 166 5,15

graduação 1.583 49,13

Especialização 1.457 45,22

Doutorado 16 0,50

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)
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e. Área de formação: a grande maioria dos estudantes que realizaram o Curso é com-
posta por profissionais da área de Assistência Social:

Tabela 8 - Área de Formação dos estudantes matriculados, inscritos e concluintes 
do Curso

área de Formação dos estudantes inscritos no Curso 

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)

Produção habitacional 127 1.02

Desenvolvimento urbano 141 1.13

arquitetura 335 2.69

Engenharia 250 2

Meio ambiente 236 1.89

Direito urbanístico 104 0.83

administração e gestão pública 706 5.65

assistência social 7339 58.73

Participação comunitária 258 2.06

outra 3000 24

Pré-Curso

(continua na próxima página)
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área de Formação dos estudantes matriculados no Curso

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)

Produção habitacional 43 0.85

Desenvolvimento urbano 90 1.78

arquitetura 121 2.39

Engenharia 91 1.8

Meio ambiente 76 1.5

Direito urbanístico 42 0.83

administração e gestão pública 264 5.23

assistência social 3190 63.15

Participação comunitária 65 1.29

outra 1069 21.16

área de Formação dos estudantes concluintes no Curso

DESCRição QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
assistência Social 2031 63,04

arquitetura 67 2,08

administração e gestão Pública 155 4,81

Participação Comunitária 46 1,43

Produção Habitacional 28 0,87

Meio ambiente 52 1,61

Engenharia 43 1,33

Desenvolvimento urbano 64 1,99

Direito Urbano 23 0,71

outra 713 22,13

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC;  
referente a Julho/2014)
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f. Função desempenhada pelos estudantes: os estudantes que participaram do Curso 
atuam em diferentes funções, principalmente como técnicos:

Tabela 9 - Função desempenhada pelos estudantes inscritos no Curso

FUNção QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
gestor 1114 8,91

Técnico 5616 44,94

analista 520 4,16

assessor 769 6,15

Consultor 416 3,33

outros 4061 32,5

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Tabela 10 - Função desempenhada pelos estudantes matriculados no Curso

FUNção QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
gestor 612 12,12

Técnico 3586 71

analista 401 7,94

assessor 257 5,09

Consultor 171 3,39

Outros 22 0,44

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014) 

Pré-Curso
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Tabela 11 - Função desempenhada pelos estudantes concluintes do Curso, região  
Nordeste

al CE Ba Ma PB PE Pi SE

FUNção Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

analista 1 2,1 6 3 9 3,3 6 7 2 2 21 16,5 9 6,2 4 8,7

assessor 3 6,3 6 3 11 4 7 8,1 2 2 6 4,7 10 6,8 0 0,0

Consultor 1 2,1 3 1,5 13 4,7 1 1,2 4 4 4 3,1 2 1,4 3 6,5

gestor 2 4,2 13 6,6 30 10,9 10 11,6 6 6 21 16,5 9 6,2 5 10,8

Técnico 41 85,4 167 84,8 207 75,5 62 72,1 86 86 75 59,1 115 78,8 34 73,9

outros 0 0,0 2 1 4 1,5 0 0 0 0 0 1 0,7 0 0,0

Total 48 197 274 86 100 127 146 46

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Tabela 12 - Função desempenhada pelos estudantes concluintes do Curso, região 
Centro oeste

DF go MS MT

FUNção Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

analista 14 23,7 10 14,1 13 16,5 11 10,6

assessor 4 6,8 9 12,7 0 0 4 3,8

Consultor 6 10,2 5 7,0 4 5,1 1 1

gestor 12 20,3 6 8,5 10 12,7 9 8,7

Técnico 22 37,3 41 57,7 52 65,8 78 75

outros 1 1,7 0 0,0 0 0 1 10

Total 59 71 79 104 Total 59 71 79

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC;  
referente a Julho/2014)
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Tabela 13 - Função desempenhada pelos estudantes concluintes do Curso,  
região Sudeste

Mg RJ SP ES

FUNção Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

analista 49 14,1 19 11 39 9,5 5 3,9

assessor 9 2,6 14 8,1 18 4,4 4 3,1

Consultor 14 4,0 7 4,1 14 3,4 1 0,8

gestor 45 13 29 16,9 42 10,2 6 4,7

Técnico 230 66,3 98 57 295 72 111 87,4

outros 0 0 5 2,9 2 0,5 0 0

Total 347 172 410 127

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Tabela 14 - Função desempenhada pelos estudantes concluintes do Curso, região Sul

PR SC RS

FUNção Qtd. % Qtd. % Qtd. %

analista 12 6,0 8 7,1 11 6,5

assessor 4 2,0 5 4,5 8 4,7

Consultor 3 1,5 2 1,8 1 0,6

gestor 22 11 14 2,5 14 8,2

Técnico 159 79,5 82 73,2 136 80

outros 0 0 1 0,9 0 0

Total 200 112 170

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Pré-Curso
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Tabela 15 - Função desempenhada pelos estudantes concluintes do Curso,  
região Norte

aC aM Pa aP Ro To RR

FUNção Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

analista 0 0 3 7,5 0 0 3 7,5 3 15 3 9,4 5 31,3

assessor 0 0 5 12,5 0 0 5 12,5 3 15 0 0 0 0

Consultor 1 14,3 2 5 1 14,3 2 5 0 0 1 3,1 2 12,5

gestor 1 14,3 6 15 1 14,3 6 15 2 10 5 15,6 0 0

Técnico 5 71,4 24 60 5 71,4 24 60 12 60 23 71,9 9 56,3

outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 7 40 131 10 20 32 16

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)
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3 /// CURSo
Nessa parte do relatório são apresentadas as atividades e os processos que ocorreram 
ao longo do Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse 
Social, que teve início no dia 13 de março e foi encerrado no dia 11 de junho de 2014. o 
planejamento educacional, que se orientou pelo cronograma do Curso (apêndice 9), é 
apresentado a seguir. 

As inscrições para estudantes que quisessem participar do Curso ficaram abertas 
no período de 14 de janeiro de 2014 a 10 de fevereiro de 2014. Nesse período, 12.496 
pessoas se inscreveram, das quais 5.855 foram selecionadas, conforme critérios pré
-estabelecidos (ter nível superior completo e atuar como gestor, técnico ou analista em 
municípios com pMCMV (Far) e/ou paC-Uap). o período de matrícula em primeira cha-
mada se estendeu até 27 de fevereiro de 2014 e a segunda chamada até 12 de março de 
2014. Por fim, foram matriculados 5.051 estudantes.

o Curso foi organizado em 13 semanas, sendo a primeira dedicada à ambientação 
virtual e as doze semanas seguintes corresponderam, cada uma, a um dos capítulos 
do E-book. No entanto, após considerações acerca do período hábil de matrícula, car-
naval e copa do mundo, o período de ambientação virtual foi reduzido para três dias 
(10/03/14 a 12/03/14), o Curso permaneceu distribuído em 12 semanas, com data de 
início no dia 13/03/14 e término no dia 11/06/14.  Cada capítulo teve início em uma se-
mana, sendo disponibilizados aos estudantes sempre às quintas-feiras e ficaram aber-
tos durante todo o Curso (a partir do dia em que foi publicado), e exigiu uma dedicação 
média de 10 (dez) horas semanais de estudo. Cada capítulo teve um Fórum de Dis-
cussão, para troca de ideias e experiências sobre diferentes realidades locais, além de 
complementar o ensino por meio da resposta coletiva às dúvidas. a periodicidade com 
que cada capítulo era liberado ao estudante – semanalmente – resultou da análise do 
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tempo hábil necessário para que o estu-
dante realizasse as atividades e pudesse 
aprofundar o entendimento do conteúdo 
por meio dos Fóruns e de interações com 
os tutores, monitores, autores e com os 
próprios estudantes. Cabe ressaltar que 
todo o conteúdo referente ao capítulo era 
lido e assistido pela equipe do SaE no dia 
anterior à disponibilização do mesmo aos 
estudantes. assim, possíveis problemas 
com qualquer um dos recursos didáticos 
utilizados naquele capítulo podiam ser so-
lucionados antes que os estudantes tives-
sem acesso ao conteúdo.

Com o Curso em andamento, diversas 
atividades foram realizadas, a fim de dar 
o suporte necessário tanto aos estudan-
tes quanto às equipes envolvidas, espe-
cialmente no que diz respeito ao funcio-
namento do aVEa e de todos os recursos 
disponibilizados por meio desse ambien-
te e ao contato com o estudante, orien-
tando-o e estimulando-o a realizar as 
atividades do Curso e dando-lhe o apoio 
necessário para que seu aproveitamento 
fosse o melhor possível.

importa salientar que alguns proces-

Curso

sos que deveriam ter sido realizados no 
pré-Curso acabaram, por variados moti-
vos, sendo postergados e realizados con-
comitantemente às atividades do Curso, 
como, por exemplo, a finalização da dia-
gramação e revisão do livro nas versões 
E-book, pDF e impressa. 

Também a partir da fase inicial do 
Curso, em meados de março, foi contra-
tada a Equipe de relatório institucional 
do Curso e também foi selecionado um 
profissional para atuar na assessoria da 
Coordenação. a concepção do relatório 
passou, portanto, a ser pensada e realiza-
da a partir do início do Curso e a asses-
soria à coordenação também atuou de 
forma efetiva, auxiliando na resolução de 
quaisquer questões atinentes ao desen-
volvimento do Curso, sejam relacionadas 
às equipes envolvidas, sejam relaciona-
das aos estudantes. Foi também no início 
do Curso que sentiu-se a necessidade de 
contratar um profissional que realizasse a 
revisão ortográfica do conteúdo do Curso. 
Embora serviços de revisão tivessem sido 
realizados no pré-Curso por uma empre-
sa terceirizada, viu-se a necessidade de 
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contratar um profissional qualificado que 
prestasse esse serviço exclusivamente, 
e a longo prazo, no Curso, uma vez que 
vários materiais textuais foram revistos e 
outros foram criados – conteúdo gravado 
no Pen card, Carta ao Estudante, relatórios 
parciais, procedimentos de avaliação, etc. 
– no decorrer das atividades do Curso.

Nos tópicos a seguir, são tratados pro-
cessos que foram desenvolvidos ao lon-
go do Curso.

3.1 Formação técnico-
pedagógica do SaE – 
Formações de Conteúdo

No segundo bloco de formações técnico
-pedagógicas da equipe do SaE ocorre-
ram as Formações de Conteúdo e conta-
ram com a presença de dez autores do 
Curso. o objetivo das formações, além de 
aprofundar os conteúdos abordados, era 
de aproximar a equipe do SaE e os auto-
res e, consequentemente, aproximar os 
autores dos estudantes. as Formações de 
Conteúdo visavam preparar previamen-

te Supervisores de Tutoria e Tutores, para 
melhor atender os estudantes e sanar 
suas dúvidas. por isso, essas formações 
foram planejadas para que ocorressem 
sempre uma semana antes da abertura 
do respectivo capítulo, no aVEa.

os onze autores do livro, além de pro-
fissionais da área, são de regiões distintas 
do país e para realizar as formações pre-
senciais no NUTE foi necessário ajustar 
as agendas. alterações no cronograma 
original das formações foram inevitáveis 
devido à disponibilidade de horário dos 
autores e do espaço físico disponível no 
NUTE. Felizmente, as alterações não mo-
dificaram o principal intuito das formações 
- o aprofundamento prévio do conteúdo - 
possibilitando que a equipe se preparasse 
para o atendimento aos estudantes.

Como a equipe do SaE era dividida em 
três turnos de trabalho de quatro horas 
cada, a Coordenação Geral do projeto e a 
Gestão do SaE acordaram com os auto-
res para a realização de suas formações 
em dois turnos para abranger o maior 
número de integrantes das equipes pre-
sentes. os turnos matutino e vespertino 
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somavam quase 80% da equipe total, por-
tanto, a maioria das formações ocorreu 
nesses dois turnos de trabalho, como se 
pode ver no Cronograma: Formação pre-
sencial da Equipe do SaE com os autores 
(apêndice 11). 

autores, supervisores e tutores eram 
comunicados sobre o dia e os conteú-
dos da formação por meio de circulares 
elaborados pela equipe gestora do SaE 
(apêndice 12). 

para preparar a equipe para o início do 
Curso, a primeira Formação de Conteúdo, 
referente ao primeiro capítulo do E-book, 
foi realizada no período pré-Curso, no dia 
10 de março de 2014. Ministrada presen-
cialmente pela autora do capítulo 01, a 
primeira formação foi uma grande aula 
coletiva: na primeira parte a autora fez 
uma exposição acerca do capítulo de sua 
autoria e, na segunda, discutiu o conteú-
do abordado com a equipe do SaE e es-
clareceu suas dúvidas.

Seguindo a mesma estrutura progra-
mática, sucessivamente, os demais auto-
res compareceram ao NUTE para expor e 
aprofundar o tema de seus capítulos com 
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a equipe do SaE. antes do início de cada 
formação, a Coordenação Geral do proje-
to tomava a palavra para rapidamente es-
clarecer ao autor ou autora que falaria em 
seguida como seria a metodologia EaD 
para responder as dúvidas dos estudantes 
e de que forma aconteceria o processo de 
mediação entre a Supervisão de Tutoria 
e os autores. Havia também um espaço 
para os autores e a equipe do SaE, juntos, 
discutirem e elaborarem a pergunta para 
o Fórum do Capítulo no aVEa. 

para enriquecer ainda mais esse pro-
cesso, a Equipe de Comunicação NUTE 
realizava uma entrevista com os autores 
ao final das formações. Essas entrevistas 
eram publicadas no portal e divulgadas na 
Fanpage do Curso. além disso, todas as 
formações foram gravadas pela Equipe au-
diovisual do NUTE e publicadas no aVEa, 
espaço Equipe de Ensino. Essa medida foi 
tomada para que os integrantes impossi-
bilitados de comparecer pudessem assistir 
as Formações ou para que as mesmas pu-
dessem ser revistas quando se desejasse.

além disso, sempre que possíveis e 
necessárias, formações complementares 
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foram oferecidas ao longo do período de 
trabalho da equipe, com o objetivo co-
mum de complementar e aprimorar o fiel 
desempenho da atividade de mediação. 
Foram realizadas, por exemplo, reuniões 
semanais de planejamento, além de expo-
sição sobre os Bancos de práticas e ca-
pacitação para as avaliações estratifica-
das. as reuniões semanais são tratadas 
no tópico a seguir.

3.2 Reuniões semanais: 
Coordenação, SaE e 
Supervisores de Tutoria 

No decorrer do Curso, ocorreram reuniões 
semanais com a participação da Coorde-
nação, Gestão do SaE e Supervisores de 
Tutoria, tendo como objetivo organizar e 
planejar as atividades desenvolvidas ao 
longo do Curso, além de discutir estraté-
gias, planejamento e monitoramento dos 
estudantes em atividades no aVEa. a par-
tir dos objetivos discutidos, foram elabora-
das técnicas de intervenções em diversas 
situações, como por exemplo, na atualiza-

ção e correção de dados cadastrais dos 
estudantes, registro de pedidos de desis-
tências mediante justificativas e levanta-
mento de dados sobre determinados as-
pectos do aVEa, assim como número de 
acessos, postagens e direcionamentos de 
atividades no Banco de práticas i e ii. 

além dos conteúdos do Curso, ocor-
reram discussões voltadas a questões 
cotidianas dos tutores e supervisores, 
destacando a elaboração e utilização de 
instrumentos que possibilitavam a coleta 
de possíveis dados, os quais contribuíram 
para a confecção do relatório Final do Cur-
so. outros aspectos levantados referiam-
se à programação das formações com os 
autores, ressaltando a importância da pre-
sença dos supervisores e tutores e a cole-
ta de perguntas relacionadas ao conteúdo 
explorado no dia da formação. 

outra questão discutida foram os 
procedimentos a serem tomados após o 
término das atividades do Curso, como 
os prazos para envio de certificados aos 
estudantes concluintes e possíveis corre-
ções de dados relacionados aos endere-
ços postais.
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No próximo tópico, são apresentados 
os instrumentos quantiqualitativos que 
foram construídos e utilizados durante o 
Curso para coletar dados de diferentes 
naturezas. por meio desses instrumen-
tos, a participação do estudante foi mo-
nitorada de perto, possibilitando a análise 
do impacto do Curso por meio da res-
posta do público-alvo, além de viabilizar 
a construção dos perfis dos estudantes 
que tiveram, inteira ou parcialmente, par-
ticipado do Curso.

3.3 instrumentos e 
procedimentos para coleta  
de dados 

No Curso de Capacitação Trabalho Social 
em Programas de Habitação de Interesse 
Social, tanto recursos quantitativos como 
qualitativos foram utilizados com o objeti-
vo de obter, tanto quanto possível, dados 
acerca do Curso, das instituições respon-
sáveis por sua realização, das equipes do 
NUTE, a fim de explicitar a maneira como 
cada processo, em cada segmento do 
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Curso, foi pensado, desenvolvido e posto 
em prática, e quais foram os resultados 
obtidos. além disso, pretendeu-se tam-
bém levantar informações acerca do per-
fil dos participantes, bem como registrar 
sua participação e comprometimento ao 
longo do Curso. 

algumas das fontes utilizadas para 
geração e coleta dos dados referentes 
às diversas esferas que compreendem 
o Curso foram: análise documental; con-
sultas a páginas da internet (sites das/ou 
relacionados às instituições envolvidas – 
UFSC e MCiDaDES, dentre outras); trocas 
de e-mail e informação verbal; registros de 
inscrição e de matrícula; interação dos es-
tudantes nas diversas mídias disponíveis 
no aVEa; e interação entre supervisores, 
tutores e monitores entre si e com os es-
tudantes. Destacamos que para extrair as 
informações presentes nos formulários 
de matrícula foi utilizado um aplicativo 
desenvolvido pela equipe de TiC NUTE
-UFSC, o qual possibilita identificarmos 
o perfil dos estudantes, bem como seus 
principais aspectos socioeconômicos. 
os procedimentos para coleta de dados 
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essenciais alusivos aos participantes 
(formação acadêmica, dados cadastrais, 
participação no Curso, dentre outros) são 
descritos a seguir. 

3.3.1 Perfil dos estudantes 

para a coleta dos dados que compuseram 
o perfil dos estudantes com informações 
atinentes a: a) localização, b) sexo, c) faixa 
etária, d) escolaridade e e) área de atua-
ção dos estudantes, recorreu-se à análise 
dos formulários de inscrição e de matrícu-
la, a fim de coletar e organizar em catego-
rias os dados fornecidos pelos estudan-
tes nesses formulários. Uma vez tendo 
categorizado os diferentes dados, foram 
criados gráficos e tabelas que os repre-
sentassem numericamente. importa des-
tacar que foram construídos gráficos es-
pecíficos, de cada categoria, com dados 
referentes ao total de estudantes inscri-
tos, matriculados e concluintes do Curso. 
Esses dados encontram-se na seção 1.6 
deste relatório.

3.3.2 interação dos estudantes 
nos Fóruns de Capítulos 

a primeira versão do instrumento utiliza-
do para coletar dados relacionados aos 
Fóruns de Capítulos foi elaborada a par-
tir de uma solicitação dos consultores da 
SNH, com o objetivo de ter uma visão ge-
ral acerca das principais discussões en-
tre estudantes e tutores por meio daquele 
recurso, bem como para ter um panora-
ma da participação dos estudantes nes-
se espaço. o instrumento levou em conta 
também o interesse das equipes do NUTE 
(Coordenação Geral do projeto, SaE, re-
latório institucional, etc.) em observar e 
analisar tais dados, como forma de avaliar 
o andamento do Curso. assim, a Equipe 
de relatório, juntamente com a Equipe do 
SaE, criou a planilha de levantamento de 
dados dos Fóruns dos Capítulos, na qual, 
além de informações básicas referentes 
ao conteúdo (Módulo, capítulo, título do 
capítulo, autor e a pergunta postada no 
Fórum), constavam também as seguintes 
informações: número de postagens; nú-
mero de estudantes que participaram dos 
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Fóruns; número de postagens dos tuto-
res; e palavras-chave (no máximo 05).

No entanto, antes de descrever a forma 
como esse instrumento foi aplicado, im-
porta lembrar como se deu a relação entre 
supervisores, tutores e estudantes. Havia 
05 supervisores, sendo cada um respon-
sável por 10 tutores e cada tutor, por sua 
vez, era responsável por acompanhar um 
grupo de 100 estudantes. as discussões 
nos Fóruns estão separadas por grupos. 

a tarefa de coletar os dados solicita-
dos por meio do instrumento supracitado 
foi organizada da seguinte forma: cada tu-
tor preencheu a planilha conforme as pos-
tagens dos estudantes de seu grupo nos 
Fóruns referentes aos diversos capítulos 
estudados. Feito isso, ele encaminhou 
esses dados a seu supervisor. Cada 
supervisor recebeu, portanto, 10 planilhas, 
uma de cada tutor pelos quais era 
responsável. os dados quantitativos 
provenientes dessas 10 planilhas foram 
compilados em uma única planilha que 
o supervisor enviou à Equipe de relatório 
institucional. importa destacar que nas 
planilhas enviadas aos tutores constavam 
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as células “Tutor” e “Grupo”, a fim de fa-
cilitar a organização dos dados por parte 
dos supervisores. Essas informações, no 
entanto, foram retiradas da planilha fi-
nal por serem consideradas irrelevantes. 
a Equipe de relatório recebeu, portan-
to, 5 planilhas (uma de cada supervisor), 
cujos dados quantitativos foram também 
compilados, resultando em uma planilha 
final, denominada “Planilha 01 – Fóruns 
dos Capítulos” (apêndice 13). a partir da 
constante interação entre as equipes en-
volvidas na elaboração e na utilização das 
planilhas, foram realizados alguns aperfei-
çoamentos na forma como os dados se-
riam coletados e registrados. 

3.3.3 interação dos estudantes 
nos Bancos de Práticas i e ii

os instrumentos para coleta e análise de 
dados referentes à interação dos estudan-
tes com o Banco de práticas i e ii foram 
concebidos pelas equipes SaE, relatório 
e Avaliação, e a supervisão de tutoria fi-
cou responsável por coletar e analisar es-
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ses dados (apêndice 14: Banco de práti-
cas i - Experiências e Banco de práticas 
ii - Novos projetos). os registros, nesses 
instrumentos, foram realizados em dois 
passos distintos. o primeiro passo foi a 
coleta, realizada pela supervisão de tuto-
ria, e dados quanto à região, estado e mu-
nicípio no qual o estudante reside e/ou 
atua, o nome do estudante, função/cargo 
(na instituição em que atua), nome do tu-
tor do grupo do aVEa do qual o estudante 
faz parte, o nome do tópico, as palavras-
chave e a síntese do relato apresentado. 
a análise das postagens (Experiências ou 
Novos projetos) foi baseada no seguinte 
questionamento: “a situação das posta-
gens demonstra conformidade com o ro-
teiro do Banco de Novos projetos?”,18 e as 
opções de resposta eram “Sim - 01; par-
cialmente - 02; Não - 03”. o segundo pas-
so, depois de respondida essa questão, 
era o registro de observações, na célula 
“observação (notas referentes a projetos 

que, por exemplo, não tenham seguido o 
roteiro, mas mesmo assim, apresentam 
um relato bem estruturado, rico, etc.)”.

a partir dessa análise foi proposta uma 
ação imediata no sentido de orientar o es-
tudante a complementar/corrigir seu relato 
de forma que ele estivesse de acordo com 
o roteiro proposto ou de estimular a parti-
cipação de quem, até a data da coleta, não 
havia postado nenhuma experiência ou 
projeto. Todo esse processo foi também 
registrado nos instrumentos, bem como a 
ação realizada e o resultado obtido.

as ações propostas no sentido de 
orientar e estimular os estudantes a re-
gistrarem suas experiências e seus pro-
jetos no aVEa, a análise das ações, bem 
como sugestões de novas alternativas 
de realização de ações feitas pela equipe 
do SaE foram registradas e encontram-
se na planilha denominada “Estratégias, 
ações e análises – Banco de práticas i  
e ii” (apêndice 15).

18 o roteiro do Banco de Experiências e o roteiro do Banco de Novos projetos encontram-se explicitados 
no relatório de avaliação.
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3.3.4 acompanhamento aos 
estudantes

o Acompanhamento aos Estudantes (apên-
dice 16) é um instrumento19 quantitativo 
utilizado para acompanhar a participação 
dos estudantes no Curso e o status dos 
mesmos no aVEa. através dele, é possí-
vel ter conhecimento de quantos estudan-
tes acompanharam e participaram ati-
vamente do Curso. Esse instrumento foi, 
portanto, um forte aliado no atendimento 
ao estudante, pois possibilitou planejar e 
elaborar novas estratégias para alcançar 
todos os estudantes matriculados no de-
correr do Curso. 

o status dos estudantes nos primei-
ros dois meses do Curso era classificado 
da seguinte forma: “nunca acessaram”, 
“acessaram”, “participantes” e “desisten-
tes”. Os estudantes classificados como 
“nunca acessaram”, eram aqueles que 

Curso

nunca entraram no aVEa e nem ao me-
nos fizeram o primeiro login na platafor-
ma. O grupo de estudantes classificados 
como “acessaram” contemplava desde 
os estudantes que haviam feito apenas o 
primeiro acesso a aqueles que acessaram 
o E-book, assistiram aos vídeos, mas que 
não participaram de nenhuma atividade. 

Já os estudantes “participantes” eram 
aqueles que além de entrar no aVEa, par-
ticiparam de ao menos uma das ativida-
des propostas, como Fóruns de Capítulos, 
Fórum Geral, de Dúvidas, de apresenta-
ção, atividade de Capítulo ou Banco de 
práticas i e ii. os desistentes foram os es-
tudantes matriculados que por algum mo-
tivo não iriam conseguir prosseguir com 
o Curso e solicitaram, formalmente, via 
e-mail, a desistência. 

Tinham acesso a esse instrumento a 
Gestão do SaE e os Supervisores de Tu-
toria, que realizavam o acompanhamento 

19 Esse instrumento é um plug in da plataforma Moodle que foi sendo aperfeiçoado ao longo do Curso 
com a inclusão de novos status e a melhoria dos existentes. por esses motivos, a tabela não tem todas 
as colunas com os dados preenchidos desde o início do Curso.
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quase que diariamente, dependendo da 
necessidade da equipe. Todas as quartas-
feiras, ao final de cada capítulo, o acom-
panhamento era realizado e registrado 
numa planilha oficial que era apresenta-
da nas reuniões semanais entre Coorde-
nação, Gestão do SaE e Supervisores de 
Tutoria. Essa planilha era usada como 
base para elaboração de estratégias para 
aumentar o número de “participantes” e, 
assim, diminuir o número de estudantes 
“acessaram” e, principalmente, dos “nun-
ca acessaram”. os números, no entanto, 
não eram a principal preocupação dessa 
equipe, e sim o que se alcançaria a partir 
do aumento de “participantes”. Tais ações 

eram realizadas com a finalidade de fazer 
com que todos os estudantes matricula-
dos participassem ativamente das ativi-
dades do Curso, apreendendo o conteúdo 
para que pudessem atuar em programas 
de Habitação de interesse Social de ma-
neira informada, com embasamento para 
nortear suas ações.

 o objetivo da equipe era atingir 100% 
dos matriculados e para alcançar esse nú-
mero várias estratégias eram elaboradas, 
discutidas e aplicadas. Entre elas desta-
cam-se: e-mails personalizados; SMS; pop
-up; divulgação de atividades; e videoaulas 
na Fanpage do Curso. 

No último mês do Curso, novas neces-
sidades surgiram e novos status precisa-
ram ser incluídos no “acompanhamento 
aos Estudantes”. Com a abertura das ava-
liações Finais foram incluídos os status de 
“Concluintes”, “Não concluintes da aFia” e 
“acompanhamento da avaliação”. Esse últi-
mo possibilitou aos Supervisores e Tutores 
acompanhar as avaliações dos estudantes, 
comunicar os estudantes que não foram 
bem sucedidos na primeira tentativa da 
aFia que deveriam realizar a segunda é úl-
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tima tentativa, ou mesmo alertá-los quanto 
à necessidade da realização da aFC, obri-
gatória para receber a certificação.

a Coordenação do Curso, juntamente 
com a Secretaria Nacional de Habitação, 
decidiu contemplar os estudantes que 
não concluíram o Curso, mas que parti-
ciparam das atividades de conteúdo pro-
postos, com o envio de um Pen card. para 
selecionar esses estudantes, foi preciso 
acrescentar o status “participantes – fó-
rum de apresentação”, “geral” e “dúvidas”, 
que incluía os estudantes que participa-
ram apenas desses três Fóruns. Esse 
status foi importante para filtrar o grupo 
“participantes” e selecionar somente os 
estudantes que participaram das ativida-
des de conteúdo.

3.3.5 acompanhamento aos 
estudantes nos Fóruns do avEa

além do instrumento acompanhamento 
aos Estudantes, o SaE realizava o acom-
panhamento constante das atividades 
propostas no aVEa. os Fóruns eram as 

Curso

atividades que exigiam um nível maior de 
acompanhamento, uma vez que contem-
plavam a interação entre os estudantes e 
a equipe interna. 

o Fórum de apresentação e o Fórum 
Geral eram livres e a interação entre os es-
tudantes era total, ou seja, os 5.051 matri-
culados poderiam conversar entre si sobre 
assuntos diversos, dar boas-vindas uns 
aos outros, se apresentarem, trocar expe-
riências e divulgar trabalhos. Desse modo, 
a equipe do SaE realizava apenas o mo-
nitoramento desses dois Fóruns para evi-
tar conteúdos impróprios, mas não fazia 
interferências. o Fórum de Dúvidas, tam-
bém livre e de interação total, era respon-
sabilidade dos Monitores, que respondiam 
dúvidas operacionais, de acesso e encami-
nhavam dúvidas de conteúdo aos tutores. 

os Fóruns da 1ª e da 2ª Teleaulas e os 
Fóruns de Capítulos eram separados nos 
50 grupos de 100 estudantes cada. os Fó-
runs das Teleaulas eram de responsabili-
dade da Supervisão pedagógica e dos Su-
pervisores de Tutoria, que selecionavam 
dúvidas para serem respondidas pelos 
especialistas durante as gravações das 
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Teleaulas. os Fóruns de Capítulos eram 
de responsabilidade dos tutores, que rea-
lizavam o acompanhamento dos Fóruns 
de forma constante e diária. os tutores 
liam as postagens, os comentários dos 
estudantes e intermediavam as discus-
sões. as dúvidas que surgiam eram res-
pondidas ou encaminhadas aos supervi-
sores de tutoria. alguns questionamentos, 
no entanto, eram repassados aos autores 
e/ou consultores e especialistas da SNH/
MCiDaDES que tinham um prazo de até 
48 horas (sem contar os finais de semana 
e feriados) para responder. isso se dava 
quando os questionamentos eram mais 
abrangentes, ou seja, iam além do que es-
tava no conteúdo do capítulo.

 Cada Fórum de Capítulo ficava aberto 
durante duas semanas para comentários, 
dúvidas e discussões, e depois perma-
necia no aVEa somente para consulta e 
leitura. No decorrer do Curso, a equipe do 
SaE e os autores elaboraram uma forma 
para os autores conseguirem acompa-
nhar os 50 Fóruns. os tutores faziam um 
compilado dos Fóruns uma semana após 
sua abertura e os supervisores de tutoria 

faziam uma síntese dos compilados dos 
seus 10 tutores e enviavam aos autores. 
Desse modo, os autores tinham conhe-
cimento da repercussão das discussões, 
davam seu parecer e enviavam um co-
mentário ou, em algumas vezes, um novo 
tópico de discussão aos estudantes. 

Esse processo enriqueceu muito os 
Fóruns, e de acordo com o relato dos tu-
tores, passaram a ter um nível qualitativo 
mais elevado. Quantitativamente, no en-
tanto, esse nível diminuiu conforme o Cur-
so foi chegando ao seu fim. A equipe SAE 
acredita que devido a não obrigatoriedade 
da participação nos Fóruns, os estudan-
tes diminuíram as publicações nos mes-
mos e focaram nos estudos individuais 
para realizar a Avaliação de Certificação.

a tabela abaixo apresenta dados quan-
titativos referentes às postagens feitas em 
cada Fórum. o Fórum de apresentação e 
os Fóruns do 1º e do 2º Capítulos são os 
que apresentam maior número de posta-
gens, sendo os primeiros Fóruns do Curso. 
Já o Fórum da 2ª Teleaula e o Fórum do 
12º Capítulo, ambos do final do Curso, apre-
sentaram o menor número de postagens.
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Quadro 2 - Participação dos Estudantes nos Fóruns do AVEA

iNTERação DoS ESTUDaNTES NoS FóRUNS Do avEa PoSTagENS
Fórum de apresentação 2151

Fórum geral 593

Fórum de Dúvidas 517

Fórum da 1ª teleaula 401

Fórum da 2ª teleaula 169

Fórum do Cap. 1 1361

Fórum do Cap. 2 1238

Fórum do Cap. 3 996

Fórum do Cap. 4 639

Fórum do Cap. 5 783

Fórum do Cap. 6 654

Fórum do Cap. 7 556

Fórum do Cap. 8 512

Fórum do Cap. 9 348

Fórum do Cap. 10 517

Fórum do Cap. 11 366

Fórum do Cap. 12 142

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Curso
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3.4 Mídias sociais do Curso

as mídias sociais do Curso foram criadas 
a partir de diretrizes especificadas no Guia 
de Comunicação, e foram ao ar assim que 
o Curso teve início.

3.4.1 Portal do Curso

o portal do Curso20 atuou como uma vitri-
ne para todos os protagonistas e interes-
sados pelo tema. por meio desse canal, 
foram divulgadas as notícias relacionadas 
aos resultados dos processos de inscri-
ção e seleção de estudantes, supervisores 
de tutoria, tutores e monitores, de eventos 
relacionados ao Curso, das formações 
com os autores realizadas no NUTE e de 
outros conteúdos importantes relaciona-
dos ao Curso. o público que se buscou 
atingir com a criação do portal foi o pú-
blico interno do Curso, ou seja, pessoas 
que trabalham na área, em prefeituras e 
em órgãos financeiros, os estudantes e as 

equipes NUTE-UFSC e SNH/MCiDaDES, 
e também o público externo, formado por 
técnicos atuantes na esfera governamen-
tal municipal, estadual e do Distrito Fede-
ral, entidades sem fins lucrativos e agen-
tes operadores/financeiros.

as postagens do portal consistiram 
de notícias sobre o Curso, produzidas pela 
equipe do NUTE; reproduções de notícias 
sobre o tema do Curso; notas objetivas 
com informações importantes ou recados 
e textos de cobertura de eventos relativos 
ao Curso. Desde o dia 13 de março de 
2014 foi publicado um total de 19 notícias, 
além de entrevistas com os autores. 

Por fim, importa registrar que, mesmo 
após o término do Curso, esse meio per-
manece como uma fonte aglutinadora de 
informações, que podem ser acessadas 
a qualquer momento. o portal explicitou 
também, por meio das notícias sobre as 
formações oferecidas aos tutores, a serie-
dade e o compromisso do projeto, eviden-
ciando a dimensão da oferta e legitiman-
do sua importância. Essa mídia permitiu 

20 Endereço: <http://cidades.nute.ufsc.br/>.
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também mostrar, de forma transparente, o trabalho realizado pela equipe NUTE-UFSC.
No período de 16 de maio a 16 de junho21, por meio da instalação de um aplicativo 

elaborado pela TiC, foram contabilizados os seguintes dados referentes ao acesso ao 
portal do Curso:

• Número de usuários: 8.665;
• Número de visualizações de páginas22: 58.458;
• Número de países de onde se originaram as visitas: 10

Figura 30 - Portal do Curso

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

21 o aplicativo para contabilizar o acesso ao portal do Curso foi instalado em maio. por conta disso, não 
é possível fazer essa contabilidade acerca de períodos anteriores.
22 o número de visualizações de páginas corresponde ao número total de páginas visualizadas. São 
contabilizadas as visualizações repetidas de uma única página.

Curso
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3.4.2 Fanpage do Curso

Com proposta semelhante ao site, a cria-
ção da Fanpage (Figura 31) apresentava 
como um dos objetivos divulgar informa-
ções relacionadas ao Curso de Capacita-
ção Trabalho Social em Programas de Ha-
bitação de Interesse Social através da rede 
social da internet facebook. por meio des-
se canal de comunicação, foram publica-
das fotos dos eventos que aconteceram 
durante o Curso, possibilitando assim a 
interação entre estudantes e outros curti-
dores com o Curso, além do acesso a fer-
ramentas que propiciam a interatividade 
como curtir, comentar e compartilhar, ofe-
recidos pela página.

por ser uma rede social bem conhecida 
e utilizada, viabilizou postagens visualmen-
te atrativas relacionadas ao Curso como, 
por exemplo, informações sobre conteú-
dos de capítulos, formações e até mesmo 
solicitações e avisos aos estudantes. 

Figura 31 - Fanpage do Curso

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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Também foram divulgadas na Fanpage, 
assim como no portal do Curso, algumas 
das experiências compartilhadas pelos 
estudantes no Banco de práticas i – 
Experiências, do aVEa23. a divulgação, 
nessas duas mídias, apresentou aos 
estudantes e público em geral as 
experiências vividas e compartilhadas 
pelos estudantes, com o intuito de valorizar 
sua participação no Curso, promover maior 
interação entre estudantes com práticas e/
ou interesses semelhantes e também para 
estimular a participação daqueles que, até 
o momento, não haviam compartilhado 
suas experiências.

importante ressaltar que a Fanpage no 
Facebook é um canal que se utiliza de uma 
linguagem menos formal, possibilitando 
uma maior proximidade com o leitor, con-
vidando-o para a interação de forma dire-
ta (curta, compartilhe, o que você acha?, 
conte sua experiência, etc.). 

Curso

além disso, pessoas que não estão 
diretamente ligadas ao Curso, mas traba-
lham na área ou têm interesse no tema, 
puderam se utilizar desse espaço para 
manifestar seu desejo de participar do 
Curso e solicitar informações acerca de 
uma próxima edição do mesmo.

os números referentes à Fanpage, no 
período de 13 de março a 22 de julho, são 
os seguintes:
• atingiu-se o número de 1.010 curtidores;
• Nas publicações, foram atingidas 585 

curtidas, 117 compartilhamentos e 32 
comentários;

• a média de curtidas por mês foi de 200;
• Com base nos curtidores, registou-se a 

participação de 45 cidades brasileiras;
• Com base nas visualizações, registrou-

se o envolvimento de pessoas prove-
nientes de 44 países;

• Considerando as 18 publicações feitas 
na página, atingiu-se o número máxi-
mo de 1.410 pessoas.

23 a notícia com link para algumas das experiências postadas estão disponíveis em: <http://cidades.nute.
ufsc.br/?p=380>. 
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3.5 interação dos integrantes 
do Curso por meio dos 
recursos comunicacionais 
disponibilizados no avEa

Graças às TiC, o ambiente virtual dos cur-
sos EaD, hoje, é constituído por uma sé-
rie de recursos que permitem uma rica 
interação e contribuem para diminuir a 
distância entre estudantes e integrantes 
das equipes de ensino. Nesses espaços 
de comunicação e interação coletiva, são 
expressas dúvidas e opiniões sobre os te-
mas abordados pelo conteúdo estudado, 
são compartilhadas experiências e expec-
tativas, são feitas críticas e elogios, carac-
terizando, assim, um ambiente de ensino 
e aprendizagem colaborativo. 

No Curso, o aVEa propiciou grande 
parte das interações entre estudantes e 
integrantes das equipes NUTE-UFSC e 
SNH/MCiDaDES por meio, principalmen-
te, dos Fóruns (Figura 32).

No Fórum de apresentação, os estu-
dantes puderam falar de si, conhecer uns 
aos outros e seus respectivos tutores, 
além de trocar experiências na área de 
Trabalho Social. 

Figura 32 - Página dos Fóruns do AVEA

 Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

No Fórum de Dúvidas, os estudantes in-
teragiram principalmente com os mo-
nitores, expondo suas dúvidas acerca 
de qualquer aspecto do Curso, fosse ele 
conteudístico ou relacionado ao uso das 
ferramentas disponibilizadas no aVEa, 
dentre outras coisas. Nesse Fórum, a in-
teração entre estudantes, monitores e tu-
tores era intensa.

Já o Fórum Geral permitiu que os es-
tudantes tratassem de qualquer assunto. 
Muitas das interações ali ocorridas eram 
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compartilhamentos de dúvidas e experiências relacionadas ao Trabalho Social.
as interações que ocorreram nos Fóruns de Capítulos foram um pouco diferente das 

interações dos três Fóruns mencionados anteriormente. Nos Fóruns de Capítulos, estu-
dantes e tutores (e, por vezes, também monitores, consultores e autores) interagiam a 
partir de uma pergunta provocadora relacionada ao conteúdo estudado naquele capítulo. 
interessa notar que, embora esse Fórum fosse voltado à discussão de questões princi-
palmente teóricas as quais os estudantes foram apresentados no capítulo estudado, as 
respostas e reflexões expostas nas interações entre eles demonstraram uma constante 
interrelação entre o tema discutido e experiências e/ou expectativas quanto à aplicação 
prática da teoria em trabalhos futuros. 

Embora os Fóruns também tenham sido utilizados pelos tutores e pela equipe SaE 
para se comunicar com o estudante acerca de informações gerais sobre o Curso, ou-
tros recursos eram acionados quando se pretendia transmitir, de maneira mais direta, 
notícias, informações, avisos, etc., eram as mensagens de texto (SMS) e os pop-ups24. 

a interação via SMS visava, principalmente, alertar estudantes sobre a disponibiliza-
ção das teleaulas e também estimulá-los a participar das atividades do Curso. os SMS 
eram personalizados de acordo com o status do estudante, como se vê na tabela a se-
guir, que mostra os SMS enviados ao longo do Curso. 

24 o pop-up era uma janela que aparecia para o estudante a cada vez que ele abria o aVEa. Essa ferra-
menta foi utilizada pela equipe do SaE para que o estudante fosse lembrado das informações mais im-
portantes do Curso, como datas para realização de atividades, abertura de Fóruns, etc.

Curso
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Quadro 3 - SMS utilizados durante o Curso

QUaNTiDaDE PÚBliCo TEMa CoNTEÚDo Da MENSagEM DaTa

5051 Matriculados
Comunicado  

sobre 2ª 
Teleaula

“Estudante, o Fórum da 2ª 
TELEAULA foi aberto. Tema: 
Sustentabilidade em novos 
empreendimentos habitacionais. 
Envie sua pergunta. Até breve.”

30/04/14

144 Nunca 
acessou

Alerta aos  
estudantes 
que nunca 

acessaram o 
AVEA

“Estudante, você foi selecionado 
para o Curso de Trabalho Social. 
Entre no AVEA. Acesse: http://
cidades.nute.ufsc.br. Use seu 
CPF para usuário e senha”

30/04/14

889 Acessaram

Comunicado 
aos estudantes 

que apenas 
acessaram o 

AVEA

“Olá estudante! Sentimos falta da 
sua participação nas atividades 
do Curso Trabalho Social. Acesse 
o AVEA http://avea.nute.ufsc.br 
Até breve.”

07/05/14

836 Matriculados

Estudantes a 
mais de 20 dias 
sem acesso ao 

AVEA

“Estudante, sentimos sua falta! 
Acesse nosso AVEA http://avea.
nute.ufsc.br  e acompanhe as 
atividades e novidades do curso 
Trabalho Social. Até breve!”

09/05/14

130 Nunca 
acessou

Nunca Acessou 
já contatado 

pelos monitores 
via telefone

“Estudante, você foi selecionado 
para o Curso de Trabalho Social. 
Entre no AVEA. Acesse: http://
avea.nute.ufsc.br Use seu CPF 
para usuário e senha.”

09/05/14

4659 Acessaram e 
participantes

Convite para 
a participação 
no Banco de 

Práticas II

“Estudante, acesse o BANCO 
PRÁTICAS II - NOVOS PROJETOS 
e coloque em prática os 
conhecimentos adquiridos 
durante o Curso, elaborando o 
seu projeto!”

23/05/14

(continua na próxima página)
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QUaNTiDaDE PÚBliCo TEMa CoNTEÚDo Da MENSagEM DaTa

4242 Matriculados Avaliação Final

“Estudante, garanta seu 
certificado! Acesse o AVEA 
e faça AVALIAÇÃO FINAL E 
INDIVIDUAL DE APRENDIZAGEM 
e a AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO. 
Boa sorte!”

06/06/2014

87 Matriculados Avaliação final 
do Curso

“Você possui uma atividade 
pendente! Para garantir a 
CERTIFICAÇÃO falta responder 
a AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO, 
ao final, clique no botão ENVIAR 
ENQUETE.”

11/06/2014

1220 Participante Avaliação  
prorrogada

“Você tem mais uma chance! O 
PRAZO para envio das avaliações 
foi ESTENDIDO para 16/06/14 
até às 23h59min. Garanta 
a CERTIFICAÇÃO e faça as 
AVALIAÇÕES.”

12/06/2014

987 Concluintes Atualização  
cadastral

“Estudante, para receber 
CERTIFICADO e PEN DRIVE com 
material do curso, ATUALIZE 
seus dados até 06/07 no link 
http://nute.ufsc.br/atualizacao_
cadastro/ “

03/07/2014

490 Participantes Atualização  
cadastral

“Estudante, para receber o PEN 
DRIVE com material do curso, 
ATUALIZE seus dados até 06/07 
no link http://nute.ufsc.br/
atualizacao_cadastro/”

03/07/2014

3222 Concluintes
Alerta de envio 

dos Certificado e  
Pen card 

“Caro estudante, seu Certificado 
e Pen Card do Curso TSPHIS 
foram enviados pelos Correios 
em 15/10/14. Fique atento ao 
recebimento do envelope!”

15/10/2014

Curso

(continua na próxima página)
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QUaNTiDaDE PÚBliCo TEMa CoNTEÚDo Da MENSagEM DaTa

839 Participantes Alerta de envio 
dos Pen cards

“Caro estudante, seu Pen Card 
do Curso TSPHIS será enviado 
a partir do dia 24/10/14 pelos 
Correios. Fique atento ao 
recebimento do envelope!”

23/10/2014

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

a interação por meio de pop-ups se deu em vista da necessidade de informar o estu-
dante sobre a abertura dos Fóruns das teleaulas, prazos para a realização da avaliação 
de Certificação e lembretes para atualização dos dados cadastrais, como mostra a 
tabela abaixo.

Quadro 4 - Relação dos pop-ups enviados aos Estudantes

CoNTEÚDo PERÍoDo
Fique ligado! O Fórum da 2ª TELEAULA já está aberto.  

Participe enviando perguntas até dia 19/05.
30/04/14 a 19/05/14

Estudante! 
Já está disponível na aba Avaliação a Avaliação Final e Individual 

de Aprendizagem e a Avaliação Final do Curso. Obtenha sua 
CERTIFICAÇÃO no Curso de Capacitação em Trabalho Social em 

Programas de Habitação de Interesse Social. Lembramos que 
é OBRIGATÓRIO acertar 70% das questões da Avaliação Final e 
Individual de Aprendizagem e responder todas as questões da 

Avaliação Final do Curso.  
Boa leitura e avaliação!

27/05/14 a 09/06/14

(continua na próxima página)
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CoNTEÚDo PERÍoDo
Assista já!  

A 2ª Teleaula - Sustentabilidade em novos empreendimentos 
habitacionais – está aqui no AVEA. Veja também o que rola de 

discussões no Fórum da 2ª Tele. Participe e faça seus comentários. 
Obrigado a todos!

09/06/14 a 13/06/14

Ainda está disponível na aba Avaliação a Avaliação Final e Individual 
de Aprendizagem e a Avaliação Final do Curso. 

Obtenha sua CERTIFICAÇÃO no Curso de Capacitação em Trabalho 
Social em Programas de Habitação de Interesse Social. Lembramos 
que é OBRIGATÓRIO acertar 70% das questões da Avaliação Final e 

Individual de Aprendizagem e responder todas  
as questões da Avaliação Final do Curso.  

Boa leitura e avaliação!

13/06/14 a 16/06/14

CONCLUINTES E PARTICIPANTES,  
É muito importante que você VERIFIQUE SEUS DADOS COM ATENÇÃO 

(nome correto e endereço para correspondência) através do link  
abaixo até o dia 06/07/2014 às 23h59: http://nute.ufsc.br/

atualizacao_cadastro/  
Obrigada.

30/06/14 a 06/07/14

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

outro meio disponibilizado pelo Curso para garantir o sucesso das interações entre 
todos os envolvidos foi o e-mail, amplamente utilizado, seja para dirimir dúvidas, para 
agradecer pela oportunidade de participar do Curso ou ainda para tecer elogios ao tutor, 
às equipes e ao Curso, de forma geral, conforme o quadro a seguir.

Curso
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Quadro 5 - E-mails dos estudantes

E-mail 1: Dúvida
Olá professora tutora, gostaria de saber como esta o processo de finalização do curso estou meio 
perdida, gostaria de saber se tem mas alguma coisa pra fazer? E sobre o certificado gostaria de 
saber se vão enviar via online ou correio, porque meu endereço residencial alterou hoje estou mo-
rando em Angra dos Reis. endereço para correspondência para a Enseada Batista das neves (Co-
légio Naval). Grata por um breve retorno se possível envia para meu e-mail particular.
Estudante

E-mail 2: Cumprimentos ao Curso
Parabéns!
Gostaria de parabenizar a Secretaria de Habitação/MCidades e a UFSC pela realização do curso e 
pela eficácia do uso das ferramentas EAD utilizadas. 
Considero que a experiência foi muitíssimo proveitosa e que os conteúdos trabalhados foram de 
muito grande utilidade para a construção de soluções para os problemas habitacionais que en-
frentamos em nossas cidades. 
A título de contribuição, sugiro estender esse tipo de iniciativa também para as demais áreas técni-
cas envolvidas na produção habitacional (arquitetura, engenharia, saneamento, planejamento urba-
no) que, na interlocução com o trabalho social ainda encontra muitos desafios (intersetorialidade)
Mais uma vez, parabéns!

E-mail 3: Cumprimentos à tutora
Olá,
Cara Tutora Acredito que nós estudante  que participamos desse curso é que temos muito que 
agradecer a toda equipe da NUTE/UFSC pela iniciativa do curso  e  que continue  com essa políti-
ca de cursos a distância, pois enriquece muito a nós profissionais que estamos na prática como 
também a estudantes e outros profissionais. A você Evelyn obrigada pela atenção, incentivo e de-
dicação a todos os participantes do grupo 26.
Apesar da correria foi muito proveitoso as discussões, os fóruns, as vídeo aulas, enfim é uma pena 
não ter correspondido com mais afinco devido a correria da vida profissional, mas já estou com o 
material impresso e tenho certeza que continuará me ajudando. 
Até o próximo. 
Sucesso e felicidades para você, Deus te abençoe! 
Abraço
– Estudante  
Assistente Social

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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interações semelhantes também se deram por meio da fanpage do Curso, por meio 
da qual o estudante, bem como pessoas que não participaram do Curso, mas que se 
interessam pelo tema, puderam tirar dúvidas e também expressar sua opinião acerca 
do Curso.

Quadro 6 - Agradecimentos, cumprimentos e opiniões sobre o Curso através da 
Fanpage

Lilian Bernardi

Estou muito feliz de ter sido selecionada para fazer este curso. É uma grande 
oportunidade que nós técnicos estamos tendo de aprimorar o conhecimento. 
Grande iniciativa do Ministério das Cidades. Estão todos de parabéns, pois a 
equipe é bem preparada e o material excelente. 
Muito obrigada pela oportunidade!!!

Odália Borges

Curso Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse SocialDiscussões 
pertinentes e enriquecedoras. O material é excelente.

Ariane Laurette Ferro Santos

Ótimo conteúdo, um curso proveitoso, aprender novos conhecimento é sempre bom.

Andréa Tabosa

Compartilhando bons conteúdos e atualizações para quem é da área.

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Curso
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Como pode-se perceber, durante o Curso, vários recursos e estratégias foram utili-
zados como forma de encurtar a distância entre equipe de ensino e estudantes, mesmo 
sendo esses últimos provenientes das cinco regiões brasileiras. a diversidade e a dina-
micidade de meios oferecidos com vistas a garantir um bom fluxo de comunicação e 
interação são fruto, principalmente, da preocupação daqueles que ofertaram o Curso 
– SNH/MCiDaDES e NUTE-UFSC – em garantir que suas expectativas em relação ao 
Curso fossem atendidas e superadas. o número de estudantes concluintes e também 
o número de mensagens, por meio das diversas mídias, que expressaram a gratidão e 
a satisfação de quem participou do Curso mostram que esse intento foi bem sucedido.

a seguir, são apresentadas as atividades desenvolvidas após o término do Curso, no 
período denominado pós-Curso.
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4 /// PóS-CURSo 
o período pós-Curso foi bastante intenso, visto que nesse período diversos processos 
relacionados ao Curso foram finalizados, enquanto outros foram iniciados. Embora 
encerradas as atividades ligadas ao conteúdo e à interação no aVEa, a equipe NUTE-
UFSC se utilizou desse período para efetuar ações visando o melhor aproveitamento do 
estudante e visando esclarecer, por diversas vias, todo o desenvolvimento do Curso às 
instituições envolvidas, especialmente ao MCiDaDES. 

Nesse intento, trabalhou-se para que pudessem ser disponibilizados aos estudantes 
os materiais utilizados no Curso por meio do envio de um Pen-card, além da compilação 
e do envio para a SNH de informações referentes ao funcionamento do Curso, de forma 
que a experiência realizada no NUTE-UFSC possa ser repetida e/ou aproveitada pelo Mi-
nistério em outras ações que propiciem a formação de profissionais da área do Trabalho 
Social. Todos esses e outros processos que constituíram o pós-Curso são apresenta-
dos a seguir, partindo do atendimento às solicitações dos estudantes.

4.1 atendimento às solicitações dos estudantes

as principais solicitações dos estudantes, após o encerramento do Curso, estavam re-
lacionadas à prorrogação do prazo para realização da Avaliação de Certificação e envio 
de Declaração de Conclusão do Curso.
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4.1.1 Prorrogação do prazo final para realização da Avaliação de 
Certificação

No período pós-Curso muitos processos foram concluídos. o Curso foi encerrado, con-
forme estabelecido no cronograma, no dia 11 de junho de 2014. Esse era, inicialmente, 
também o prazo para que a Avaliação de Cerificação (AFIA e AFC) fosse concluída, no 
entanto, o mesmo foi estendido até 16 de junho. isso acorreu devido a fortes chuvas que 
atingiram algumas regiões do país, que tiveram o fornecimento de energia elétrica inter-
rompido e o acesso à internet prejudicado, impossibilitando que muitos estudantes rea-
lizassem as avaliações finais no prazo estabelecido. Esses casos foram trazidos pelos 
próprios estudantes ao conhecimento da Coordenação do Geral do projeto.

os estudantes foram avisados quanto à prorrogação do prazo para realização das 
avaliações finais por meio de pop-up no aVEa do Curso, e-mail, SMS e também por meio 
do portal do Curso, como mostram as figuras a seguir:

Quadro 7 - Conteúdos dos pop-ups

POP-UP

16/06/2014 
Ainda está disponível na aba Avaliação a Avaliação 

Final e Individual de Aprendizagem e a Avaliação Final 
do Curso.

Obtenha sua CERTIFICAÇÃO no Curso de Capacitação  
Trabalho Social em Programas de Habitação de Inte-

resse Social. 

Lembramos que é OBRIGATÓRIO acertar 70% das 
questões da Avaliação Final e Individual de Aprendi-
zagem e responder todas as questões da Avaliação 

Final do Curso.  
Boa leitura e avaliação!

Período

13/06/14 à 
16/06/14

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Pós-Curso
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Figura 33 - Notícia na página do Curso

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

No entanto, outras justificativas para a realização da avaliação no prazo pré-estabe-
lecido, mesmo após sua prorrogação, foram apresentadas à Coordenação e analisadas 
individualmente. 

Diante das justificativas apresentadas pelos estudantes, a Coordenação Geral do 
Curso realizava alguns procedimentos antes de retornar ao estudante, como, por exem-
plo, consulta ao perfil do estudante no sistema do Curso, a fim de fazer um levantamen-
to de sua atuação nele, inclusive verificar as datas e horários nos quais esse estudante 
tentou realizar a avaliação para Certificação.
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4.1.2 Emissão de Declaração de Conclusão do Curso

O prazo para envio de certificados aos estudantes concluintes seria, conforme previs-
to no cronograma, de aproximadamente 90 dias após o término do Curso. No entanto, 
antes do término desse prazo, alguns estudantes entraram em contato com a Coorde-
nação do Curso, por intermédio do SAE, solicitando o certificado ou um comprovante 
de participação e conclusão do Curso. os motivos geralmente estavam relacionados à 
necessidade de apresentar esse comprovante em processos públicos de seleção como 
concursos, por exemplo.

Na impossibilidade de gerar e enviar a esses estudantes o certificado de conclusão 
de Curso, devido ao tempo hábil necessário aos trâmites da PROEX para que os certifi-
cados fossem disponibilizados via online, a Coordenação do Curso analisou os pedidos 
e ofereceu ao estudante a possibilidade de enviar uma declaração (apêndice 17), des-
crevendo o conteúdo, a carga horária e a situação do estudante no Curso. ao todo, 83 
solicitações e envios de comprovante de conclusão de Curso foram registrados25.

4.2 Estudantes em números

Conforme explicitado anteriormente, 12.496 candidatos inscreveram-se para participar 
do Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, po-
rém o Ministério das Cidades ofertou 5 mil vagas para o Curso. Foram matriculados 5.051 
candidatos, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Nacional de Habitação26. 

25 Total de declarações atualizadas em 24.09.14, segundo registros de solicitações do SaE.
26 apresentação SNH/MCiDaDES disponível em: <http://tinyurl.com/not9sot>.

Pós-Curso
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No início do Curso, 51 estudantes tornaram-se desistentes e apresentaram suas justi-
ficativas, por escrito, à equipe do Sistema de Acompanhamento ao Estudante. Sendo as-
sim, o Curso realizou suas atividades, efetivamente, com 5 mil estudantes matriculados, 
finalizando com 3.222 concluintes e 1778 participantes não concluintes. Sobre os estu-
dantes participantes não concluintes e os desistentes, apresenta-se os dados a seguir. 

4.2.1 Participantes não concluintes e desistentes 

De acordo com o Guia do Estudante (item 2.4.2.3, página 84), a fim de obter certifica-
ção, era imprescindível que o estudante obtivesse aproveitamento de 70% ou mais de 
acertos na avaliação Final e individual de aprendizagem e realizasse a avaliação Final 
do Curso. Se realizasse esse procedimento no período destinado à avaliação de Certi-
ficação do Curso, que iniciou-se no dia 29 de Maio de 2014 e encerrou-se no dia 16 de 
Junho de 2014, o estudante seria considerado concluinte. 

Ao final do processo de Avaliação de Certificação, dos 5.000 estudantes matricu-
lados, 1.778 não se tornaram concluintes. Dentre esse total, ressaltamos que 839 são 
considerados “participantes não concluintes”, 718 “acessaram o aVEa (menos de três 
acessos)” e 221 “nunca acessaram”, conforme apresentado no quadro a seguir:
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Quadro 8 - Participação dos Estudantes no Curso

PaRTiCiPaNTES 
Não  

CoNClUiNTES

aCESSaRaM o 
avEa  

(MENoS DE 3 
aCESSoS)

NUNCa  
aCESSaRaM 

o avEa

ToTal 839 718 221

ESTUDaNTES  
MaTRiCUlaDoS 5000 16,78% 14,36% 4,42%

PaRTiCiPaNTES  
aTivoS  

(MaiS DE 3 aCESSoS 
E PoSTagENS)

4061 20,66% X X

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados extraídos do AVEA em Julho/2014)

Sobre os 839 “participantes não concluintes”, destacamos que apesar de terem par-
ticipado durante o Curso, tais estudantes não conseguiram contemplar os critérios esta-
belecidos pelo SAC para a certificação, conforme apresentado no quadro 6 . 

Em relação à participação desses estudantes, o quadro 6 apresenta uma análise por 
meio de dados coletados no aVEa do Curso. 

Pós-Curso
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Quadro 9 - Motivos pelos quais os estudantes participantes não concluíram o Curso

MoTivo PElo QUal Não CoNClUiU o CURSo QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
atingiu 70% de acertos na AFIA. 

Não realizou a AFC.
21 1,18

Não atingiu 70% de acertos na AFIA. 
Não realizou a AFC.

88 4,95

Não atingiu 70% de acertos na AFIA. 
Realizou a AFC

81 4,56

Não realizou nem a AFIA nem a AFC. 1588 89,31

Total 1778 100

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados extraídos do AVEA em Julho/2014)

Quadro 10 - Estudantes participantes não concluintes

 
SoMENTE DÚviDaS,  

gERal, 
aPRESENTação

RESTaNTES

REalizaRaM a avaliação DE CERTiFiCação X 227

REalizaRaM aTiviDaDES DoS CaPÍTUloS X 613

PaRTiCiPaRaM DoS FóRUNS DE CoNTEÚDo X 263

PaRTiCiPaRaM DoS FóRUNS DaS TElEaUlaS X 17

PoSTaRaM NoS BaNCo DE PRáTiCaS i E ii X 18

Total 153 686

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)
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Nos quadros a seguir apresenta-se o perfil por região brasileira em que reside, a fun-
ção que exerce, a área de formação e a escolaridade dos 1.178 estudantes participantes 
que não se tornaram concluintes do Curso. 

Quadro 11 - Função x Quantidade 

FUNção QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
analista 117 6,58

assessor 98 5,51

Consultor 67 3,77

gestor 258 14,51

Técnico 1234 69,40

outra 4 0,22

ToTal 1778 100
Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Quadro 12 - Área de Formação x Quantidade

áREa DE FoRMação QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
administração e gestão pública 100 5,62

arquitetura 48 2,70

assistência social 1142 64,23

Desenvolvimento urbano 25 1,41

Direito urbanístico 16 0,90

Engenharia 46 2,59

Meio ambiente 23 1,29

Pós-Curso

(continua na próxima página)



155

áREa DE FoRMação QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
Participação comunitária 18 1,01

Produção habitacional 13 0,73

outra 347 19,52

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

Quadro 13 - Escolaridade x Quantidade

ESColaRiDaDE QUaNTiDaDE PoRCENTagEM (%)
Doutorado 9 0,51

Ensino Médio completo 3 0,17

Ensino Médio incompleto 1 0,06

Ensino Superior (graduação) completo 959 53,94

Ensino Superior (graduação) incompleto 2 0,11

Mestrado 82 4,61

Pós-graduação 722 40,61

Total 1778 100
Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados obtidos através do Sistema de Matrícula NUTE-UFSC; referente a Julho/2014)

ressalta-se ainda que ao longo do Curso foi efetuada a desistência de 51 (cinquenta 
e um) estudantes. Dentre as justificativas apresentadas, destaca-se a indisponibilidade 
de tempo para dedicar-se ao Curso. 

o processo de efetivação da desistência do estudante exigiu um fluxo de comunica-
ção entre ele e o SAE. Era necessário que a desistência fosse oficializada por e-mail com 
as seguintes informações: justificativa, nome completo e número de CPF do estudante. 
Após o pedido oficial, os dados eram documentados em uma planilha de acompanha-
mento interno do SAE. Esse procedimento era verificado pela Supervisão de Monitoria, 
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apresenta-se, a seguir, a maneira 
como se deu o processo de concepção e 
diagramação do E-book, bem como o pro-
cesso de diagramação, impressão e distri-
buição do material impresso.

Pós-Curso

4.4 Confecção e distribuição de 
materiais do Curso

a confecção dos materiais perpassaram 
os três períodos do Curso e foram con-
cluídos e impressos no pós-Curso. Foram 
confeccionados, impressos e distribuídos 
os seguintes materiais:

responsável por efetuar a desistência do estudante no aVEa, tornar o login do estudante 
inativo, excluir o perfil do estudante de seu respectivo grupo, além de alterar o perfil do 
mesmo no sistema cadastral interno do Curso para desistente. Depois de efetuar a de-
sistência do estudante, o tutor era notificado que o estudante não pertencia mais ao seu 
grupo de tutoria.

a tabela seguinte apresenta o período em que as desistências foram solicitadas e efetuadas: 

Tabela 16 - Mês de desistência x quantidade

MÊS QUaNTiDaDE PERCENTUal (%)
Março 10 19,6

abril 21 41,2

Maio 7 13,7

Junho 13 25,5

Total 51 100

Fonte: NUTE-UFSC, 2014. (Dados extraídos do AVEA em Julho/2014)
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• 1000 unidades impressas do livro con-
tendo todo o conteúdo do E-book utili-
zado ao longo do Curso, sendo que 900 
unidades foram enviadas ao Ministério 
das Cidades e 100 ficaram no NUTE;

• Carta aos estudantes concluintes e 
participantes;

• Certificados aos estudantes concluintes;
• Pen cards contendo todo o conteúdo do 

Curso. Enviados a todos os estudantes 
que concluíram o Curso (aos 3.222 es-
tudantes que realizaram a avaliação de 
certificação e aos 839 estudantes que 
participaram de todo o Curso, mas que 
não realizaram ou não concluíram a 
aFia e/ou a aFC ou que não atingiram 
a pontuação mínima de 70% exigida 
para certificação). Também foram en-
viados 800 Pen cards à SNH, e as 139 

unidades restantes ficaram no NUTE e 
foram distribuídas aos integrantes das 
equipes que compuseram o Curso e 
aos participantes do Seminário de ava-
liação do projeto.

Esses processos não seguiram um 
fluxo linear, visto que as equipes de DE, 
DG, Web Designer e Hipermídia e de Dis-
tribuição de Materiais atuaram, simulta-
neamente, nas diferentes etapas que se 
sobrepuseram ao longo do processo. 

a confecção de materiais do Curso se 
deu por meio de processo licitatório reali-
zado pela FEESC que, por intermédio de 
seu pregoeiro e Equipe Técnica de apoio, 
instituída pela portaria nº 002/2014, con-
tratou duas empresas vencedoras. a con-
tratação foi realizada pelo edital de licita-
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ção que tornou-se público para conhecimentos dos interessados por meio de sistema 
eletrônico, do tipo menor preço, regido pela lei n° 8.666/199327 e pela n°10.520/200228, 
pela lei Complementar n° 123/200629, pelos Decretos n° 3.931/200130, n° 5.450/200531 
e n° 6.204/200732 e demais normas vigentes. a sessão de abertura de propostas ocor-
reu no dia 07 de Maio de 2014 às 10h00min e a disputa de lances iniciou-se também no 
dia 07 de Maio de 2014 às 14h30min. 

os procedimentos a serem realizados pelas duas empresas que ganharam a licita-
ção foram divididos em dois momentos: 

27 lei que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. acesso em : 24 set. 2014.
28 lei que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inci-
so XXi, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm>. acesso 
em: 24 set. 2014.
29 lei que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de pequeno porte. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lCp/lcp123.htm>. acesso em: 24 set. 2014.
30 lei que regulamenta o Sistema de registro de preços previsto no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3931htm.htm>. acesso 
em: 24 set. 2014. 
31 lei que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm>. acesso em: 
24 set. 2014. 
32 Lei que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas 
e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da ad-
ministração pública federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/
Decreto/D6204.htm>. acesso em: 24 set. 2014. 

Pós-Curso
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1. A empresa Gráfica Rb Digital, localizada no município de Uberlândia – MG, ficou 
responsável pela confecção dos livros, envelopes, marcadores de páginas, cartas 
aos estudantes, etiquetas contendo os dados postais dos estudantes e dos certifica-
dos (imagens ilustrativas desses materiais encontram-se no apêndice 18. 
2. a empresa Microbusiness Comércio de Equipam. p/ informática ltda, localizada 
no município de Joinville – SC, ficou responsável pela gravação dos conteúdos do 
Curso em Pen cards. ressaltamos que a empresa Microbusiness, além de gravar os 
conteúdos, ficou responsável também pela aplicação da arte gráfica, por meio das 
informações e orientações repassadas pela equipe de DG. a lista com os conteúdos 
gravados encontra-se no apêndice 19). 
O primeiro boneco do livro impresso foi enviado para a gráfica em meados do mês 

de maio e retornou cerca de 5 dias úteis após o envio. o mesmo foi novamente revisado 
ao longo de uma semana e reenviado à gráfica para as devidas correções e reimpres-
são. Novamente, após cerca de 5 dias úteis, o segundo boneco retornou às equipes do 
Curso e passou por nova revisão, até finalmente a versão final ser enviada à gráfica, para 
impressão, no dia 24 de junho de 2014. 

Concomitantemente a esses procedimentos, as equipes de TiC e SaE acompanha-
ram a atualização de dados cadastrais dos estudantes, a fim de fornecer dados atualiza-
dos à gráfica para a confecção das etiquetas com endereços para envio dos materiais.

o fluxograma a seguir ilustra a forma como se deu esse processo. 
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Figura 34 - Fluxograma da Confecção e Distribuição de Materiais
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Pós-Curso
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Com relação ao Pen card, os proce-
dimentos para licitação e envio à gráfica 
foram semelhantes ao processo que cul-
minou na impressão dos livros. o conteú-
do a ser gravado foi revisado pela equipe 
de revisão do NUTE e o carregamento de 
Pen cards foi entregue à gráfica no dia 07 
de agosto de 2014. após as gravações, 
os Pen cards foram enviados de volta ao 
NUTE. assim que os receberam, a equipe 
NUTE realizou algumas verificações e soli-
citou à empresa contratada para gravação 
algumas alterações e correções. assim 
que as alterações solicitadas foram reali-
zadas, os Pen cards foram encaminhados 
à Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos (ECT) para que o envio aos estudantes 
participantes e concluintes fosse realizado. 

Circunstâncias imprevistas ao longo 
dos processos, bem como experiências 
vividas por alguns membros das equipes 
interviram e auxiliaram no delineamento 
e implementação de algumas ações, no 
sentido de melhorar os processos que en-
volvem a produção e distribuição de mate-
riais, conforme alistado abaixo.

Na construção da caracterização 
dos itens do Termo de Referência 
(TR):

• Conversar constantemente com as 
equipes para compreender suas reais 
necessidades, podendo, assim, articu-
lar a caracterização dos itens;

• Usar siglas somente após a explicação 
técnica de seus significados, a fim de 
evitar a má-compreensão de termos;

• Observar a especificação dos itens a 
fim de não limitar sua obtenção à de-
terminada empresa;

• Especificar cada item com informa-
ções estritamente técnicas, seguidas 
de detalhamento inerentes às necessi-
dades do Curso e da equipe;

• Utilizar imagens ilustrativas como for-
ma de dirimir dúvidas;

• antecipar orçamento para auxiliar na 
composição do preço médio para a 
licitação;

• Compor o Termo de referência 
(Tr) (apêndice 20) em ambiente 
colaborativo.
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No encaminhamento postal

• Estipular um padrão, avaliado e atesta-
do pelo correios, da sequência e distri-
buição do conteúdo das informações 
de endereçamento;

• Determinar o tamanho da etiqueta em 
que vão as informações dos estudan-
tes concluintes, bem como fonte e ta-
manho das letras;

• Em parceria com o setor de TiC, bus-
car caminhos que diminuam o reenvio 
de correspondências para o envio dos 
certificados. 

Quanto aos Materiais Gráficos:

• aproveitar os materiais não utilizados, 
ou seja, solicitar que os materiais pro-
visionados, mas não utilizados, não so-
fram impressão;

• realizar visitas técnicas no desenvolvi-
mento dos materiais;

• A fim de lidar com casos nos quais o 
volume de material a ser impresso é 
muito grande, implementou-se também 

Pós-Curso

a prática de realizar o envio desses ma-
teriais direto da gráfica a seus destina-
tários, evitando, assim, problemas com 
relação ao armazenamento de tais ma-
teriais no NUTE. para tanto, ao menos 
uma pessoa da equipe deveria se des-
locar até a gráfica a fim de acompanhar 
o despacho do material via correios.

4.5 visita técnica às obras do 
PaC e MCMv 

a Visita Técnica (vide apêndice 21) foi uma 
iniciativa de organização conjunta entre a 
Coordenadora Geral do projeto aluizia Ca-
dori, o Consultor Técnico-Científico Elson 
pereira e a autora e professora do Curso 
ruth Jurberg. a visita ocorreu no período 
de 21 a 23 de Julho de 2014, tendo como 
objetivo geral melhor capacitar tutores e 
supervisores do Curso de Capacitação Tra-
balho Social em Programas de Habitação de 
Interesse Social através da aproximação 
do conteúdo ministrado e do estudo de 
caso de situações específicas em que tra-
balhos sociais foram implementados. 
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A justificativa para a realização des-
sa visita foi o entendimento de que essa 
experiência viria a contribuir muito en-
quanto complemento para a formação 
de todos os envolvidos no projeto. para 
tanto, foi proposto que a visita técnica 
ocorresse em duas das principais ações 
do Governo Federal, em que o trabalho 
social foi de grande importância: as obras 
do paC/MCMV no chamado Complexo de 
Favelas do alemão e na favela de Mangui-
nhos. E, com o objetivo de compreender 
a dinâmica histórico-social que levou ao 
surgimento desses assentamentos, foi 
proposto que a visita fosse complemen-
tada com o estudo in loco do processo 
de transformação do centro histórico da 
cidade do rio Janeiro, mostrando como 
as ações do poder público ao longo do 
último século e meio transformou aquele 
espaço e criou contradições importantes 
com graves repercussões sociais.

a contemplação dos tutores do projeto 
se deu de acordo com a meritocracia e par-
ticipação assídua em todas as formações 

de conteúdo realizadas ao logo do Curso. 
a visita foi bem sucedida, uma vez que 

possibilitou aos profissionais envolvidos 
no Curso vivenciarem, por alguns dias, 
uma realidade sobre a qual, até então, 
possuíam apenas conhecimento teórico. 
No entanto, a programação não pôde ser 
fielmente cumprida, visto que no dia pre-
visto para visitação ao complexo de Fave-
las do alemão houve conflito e ataques a 
policiais, o que ocasionou o fechamento 
do teleférico. Frente a essa circunstância, 
a visita foi redirecionada à comunidade 
da rocinha, o que não diminuiu a riqueza 
da experiência. 

ao retornarem a suas atividades no 
NUTE, a equipe tinha que, obrigatoriamen-
te, elaborar um relatório individual da Vi-
sita Técnica contendo reflexões críticas 
sobre as experiências vivenciadas. Todos 
os participantes entregaram o relatório no 
prazo estipulado. os relatórios foram ana-
lisados e avaliados pelo consultor técnico, 
e os resultados foram encaminhados, indi-
vidualmente, a cada integrante.
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Figura 35 - Fotos da visita de Obras do PAC e MCMV

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Nesse interim, algumas providências foram tomadas para que os dados do Curso 
fossem organizados e compartilhados. Tais procedimentos são apresentados a seguir.

Pós-Curso
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4.6 Business Intelligence do Curso MCiDaDES 

ao longo do Curso foi discutida e pensada a elaboração e aplicação de conceitos de 
Business Intelligence (BI) do Curso, e os mesmos foram aplicados na etapa do pós-Curso. 
o termo ‘inteligência de Negócios’ é utilizado para denominar o processo de coleta 
de dados provenientes de diversas fontes, da organização e análise desses dados e 
posterior compartilhamento, a fim de transformar informações relevantes em decisões 
que podem vir a ser importantes para o futuro da empresa relacionada33. 

Business Intelligence (BI) é um termo “guarda-chuva” que inclui arquiteturas, ferramen-
tas, bancos de dados, aplicações e metodologias (raiSiNGHaNi, 2004). É uma expres-
são livre de conteúdo, podendo, portanto, significar coisas diferentes para pessoas dife-
rentes, o que pode vir a confundir seu entendimento. parte da confusão relacionada ao 
BI, no entanto, é causada pela enxurrada de acrônicos e palavras da moda associadas a 
ele e suas ferramentas (como business performance management – BpM, por exemplo). 

os principais objetivos do BI são: permitir o acesso interativo aos dados (às vezes, 
em tempo real); e proporcionar a manipulação desses dados e fornecer aos gerentes 
e analistas de negócios a capacidade de realizar a análise adequada. ao analisarem 
dados, situações e desempenhos históricos e atuais, os tomadores de decisão conse-
guem valiosos insights que podem servir como base para decisões melhores e mais 
informadas (ZaMaN, 2005). 

Dessa forma, em 2013, o primeiro projeto de BI foi implantado no NUTE com o ob-
jetivo de facilitar o acesso às respostas dadas aos candidatos durante o processo de 
inscrição e matrícula. 

33 para mais informações, consultar: <http://www.it4biz.com.br/novosite/comunidade/
open-source-business-intelligence/o-que-e-business-intelligence/>.
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Esse procedimento foi realizado com 
ajuda do software Pentaho, uma platafor-
ma para criação de soluções de inteligên-
cia de Negócios (Business Intelligence)34.

No Curso MCiDaDES, a proposta de 
implementar o BI foi trazida pela Coor-
denação com os objetivos de simplificar 
significativamente a geração de relatórios 
e otimizar os procedimentos de acesso, 
coleta e visualização de todos os dados 
relacionados ao Curso através da integra-
ção dos sistemas que compõem o aVEa 
e o banco de dados disponível no setor de 
Tecnologia da informação e Comunicação 
do NUTE. Essa integração também foi rea-
lizada com a ajuda do software Pentaho, o 
qual se encontra disponível para acesso re-
moto no endereço <http://bi.nute.ufsc.br>, 
mediante inscrição de usuário e senha35.

Pós-Curso

4.7 Backup dos conteúdos  
do avEa para o Ministério  
das Cidades 

após o término das atividades, a Coorde-
nação Geral do projeto recebeu um co-
municado por escrito do Ministério das 
Cidades, através da Secretaria Nacional 
de Habitação, solicitando um backup de 
todos os conteúdos e ferramentas utili-
zadas durante os três meses de Curso. a 
SNH/MCiDaDES possui uma plataforma 
virtual36 que disponibiliza material e ofere-
ce cursos em EaD sobre diversas temáti-
cas que abordam atividades ligadas aos 
trabalhos desenvolvidos pelo MCiDaDES.

após receber a solicitação da SNH/
MCiDaDES, a coordenação se reuniu 
com as equipes de Web Design e Hiper-
mídia e TIC para verificar como proceder 
com a gravação e o envio do backup à 
SNH/MCiDaDES.

34 Consultar: <http://blog.professorcoruja.com/2009/03/entendendo-o-pentaho-faq.html> e <http://
www.pentaho.org.br>.

35 Usuário: cidades. Senha: social.
36 a plataforma virtual pode ser acessada por meio do link: <http://www.capacidades.gov.br/>.
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No mês de agosto, o procedimento inicial envolveu os envios por e-mail do backup 
da plataforma Moodle contendo: o Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas 
de Habitação de Interesse Social com todo o conteúdo didático estruturado, mas sem os 
usuários, compactado em formato mbz e pronto para importação em outra plataforma 
Moodle; e o tema e os acessórios utilizados para dar a identidade visual do Curso à pla-
taforma, com os respectivos tutoriais de utilização em formato de texto simples. 

Depois de feitas as verificações de incompatibilidade de versões entre a plataforma 
virtual utilizada pela SNH/MCiDaDES e pelo NUTE/UFSC, impossibilitando a importação 
do backup diretamente, optou-se por enviar todo o conteúdo didático utilizado no am-
biente virtual através de hipermídias, também disponíveis no Pen card, para implantação 
na plataforma virtual do SNH/MCIDADES. Foram disponibilizados também o conteúdo 
dos 12 capítulos e os procedimentos de avaliação do Curso nas versões word e pDF.

os recursos audiovisuais do Curso – vídeos do pré-Curso, Teleaulas, Videoaulas e 
Entrevistas com os autores – foram disponibilizados à SNH por meio dos seguintes links:

• http://nute.ufsc.br/videos/MCidades/mcidades_-_boas_vindas,_sae_e_tutorial.
zip – pré-Curso;
• nute.ufsc.br/videos/MCidades/MCidades_teleaula_1.zip – 1ª Teleaula
• nute.ufsc.br/videos/MCidades/MCidades_teleaula_2.zip – 2ª Teleaula
• http://nute.ufsc.br/videos/MCidades/mcidades_-_videoaulas.zip – Videoaulas
• http://nute.ufsc.br/videos/MCidades/mcidades_-_videoaula_6_8_e_9.zip 
– Videoaulas
• http://nute.ufsc.br/videos/MCidades/mcidades_-_entrevistas_1_a_6.zip 
– Entrevistas
• http://nute.ufsc.br/videos/MCidades/mcidades_-_entrevistas_6_a_12.zip 
– Entrevistas
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o recebimento e a integridade do 
conteúdo de todos os recursos enviados, 
via e-mail ou por wetransfer, foram 
confirmados na pessoa do Senhor Li 
Chong lee Bacelar de Castro.

4.8 Relatório Final do Curso

o relatório Final do Curso (rFC) foi cons-
truído conforme especificações da Coor-
denação Geral, com o objetivo de relatar 
os processos que constituíram o Curso. 
as atividades da equipe de relatório ti-
veram início pouco após o início do Cur-
so e, com auxílio e supervisão da Coor-
denação, iniciou a coleta de informações 
do que havia ocorrido até então, por meio 
de registros escritos e também a partir de 
informações verbais, com a finalidade de 
elaborar um registro o mais fiel possível 
de tudo o que havia sido realizado para 
que o Curso pudesse ter sido iniciado. 

Foram levantadas informações acerca 
dos Encontros Técnicos realizados pelos 
integrantes do Ministério das Cidades, 
autores e integrantes do NUTE-UFSC, as-

Pós-Curso

sim como acerca da atuação da equipe 
NUTE-UFSC, em parceria com autores e 
SNH/MCiDaDES, na criação dos recur-
sos didáticos necessários à realização do 
Curso. Essa equipe também desenvolveu, 
em parceria com o SaE e com a equipe 
de avaliação, instrumentos para coletar 
dados referentes, principalmente, à parti-
cipação do estudante ao longo do Curso, 
tendo feito levantamentos parciais e finais 
que contribuíram para que fosse possível 
ter um panorama amplo e detalhado acer-
ca do perfil dos estudantes do Curso.

A definição de como seria o formato e 
a metodologia utilizada para a construção 
do relatório foi, em muitos momentos, dis-
cutida com integrantes de outras equipes 
e de outros projetos, especialmente com 
a Coordenação Geral do projeto. Em uma 
dessas discussões, duas importantes ca-
racterísticas foram definidas: a divisão do 
relatório Final em três etapas (pré-Curso, 
Curso e pós-Curso), visando imprimir um 
caráter mais fidedigno à forma como se 
deram os processos; e a criação de um 
relatório especificamente dedicado à 
apresentação, à descrição e à análise de 
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resultados do Sistema de avaliação do 
Curso (SaC).

o relatório Final contém a apresenta-
ção do processo de Concepção e realiza-
ção do Curso, a apresentação das institui-
ções bem como das equipes envolvidas 
na concepção, desenvolvimento e reali-
zação do Curso, os conteúdos ministra-
dos, o perfil dos estudantes, bem como o 
registro de sua participação, os recursos 
didáticos e as estratégias utilizadas para 
interagir com o estudante, seja acerca do 
conteúdo didático, seja com relação a ou-
tras questões relacionadas ao Curso (dú-
vidas de acesso ao aVEa, cumprimento 
de prazos, avisos , notificações, etc.).

apresenta-se a seguir o relatório Final 
do Sistema de avaliação do Curso.

4.9 Relatório Final: 
detalhamento do Sistema de 
avaliação do Curso

o Sistema de avaliação do Curso (SaC) foi 
construído com base nas diretrizes ema-
nadas da Coordenação Geral. a avaliação 

possibilita que ações sejam propostas e 
objetivos sejam traçados, proporcionan-
do melhorias no curso em andamento e 
em cursos posteriores. para isso, o re-
latório de avaliação tem por objetivo de-
monstrar os procedimentos realizados e 
os resultados alcançados durante um cur-
so ofertado na modalidade de educação 
a distância. No relatório Final do Curso 
é apresentada uma prévia do relatório do 
SaC com uma compilação de dados sobre 
a construção do mesmo e com a elabora-
ção dos seus procedimentos de avaliação.

o SaC foi elaborado pela equipe de 
avaliação de processos de ensino e apren-
dizagem do NUTE-UFSC. as funções da 
equipe foram: desenvolver, planejar, apli-
car e analisar os resultados provenientes 
do Sistema de avaliação do Curso, com 
base nos recursos didáticos e metodológi-
cos propostos na programação de ensino. 
para isso, a equipe de avaliação determi-
nou como objetivo principal desenvolver 
um sistema de avaliação dos aspectos 
do Curso de Capacitação Trabalho social 
em Programas de Habitação de Interesse 
Social. a atuação do SaC foi mediada por 
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reuniões com a participação da Coorde-
nação Geral, com as equipes de desen-
volvimento de materiais e com os autores 
do Curso. as reuniões foram realizadas 
com a finalidade de discutir, compreender 
e evidenciar os processos avaliativos que 
foram realizados ao longo do Curso.

o processo de elaboração do Sistema 
de avaliação foi discutido pela Equipe de 
avaliação e apresentado às equipes de 
profissionais que compuseram o Curso 
do MCiDaDES. a proposta inicial do SaC 
foi aperfeiçoada com base nas suges-
tões da Coordenação Geral e das demais 
equipes de profissionais envolvidos, ten-
do enfim se consolidado como uma pro-
posta de sistema integrado por 5 proce-
dimentos de avaliação. 

o Sistema de avaliação teve por obje-
tivo levantar dados acerca de aspectos da 
aprendizagem dos estudantes como o de-
senvolvimento do repertório profissional, 
conteúdo, uso dos conhecimentos no am-
biente profissional e o próprio Sistema de 
avaliação. para isso, o Sistema foi com-
posto por 5 procedimentos de avaliação, 
a saber: 1) avaliação da atividade do Capí-

Pós-Curso

tulo (AAC); 2) Avaliação Estratificada (AE); 
3) avaliação de Vídeo e Teleaula (aVT); 4) 
avaliação do Banco de práticas i e ii (aBp 
I) e (ABP II) e; 5) Avaliação de Certificação 
– composta pela avaliação Final e indivi-
dual de aprendizagem (aFia) e pela ava-
liação Final do Curso (aFC). 

para que as diferentes etapas do SaC 
ocorressem de forma planejada e alinhada 
com os objetivos do Curso, foram realiza-
das três formações para a Equipe do SaE 
em momentos diferentes e com públicos
-alvo distintos, com o objetivo de explicar 
os procedimentos de aplicação e suas 
responsabilidades no processo de avalia-
ção. Essas formações ocorreram trans-
versalmente ao andamento do Sistema de 
avaliação e de acordo com a necessidade 
de cada equipe, dado as diferenças entre 
as funções dos monitores, dos tutores e 
dos supervisores de tutoria.

as formações realizadas tiveram 
como objetivo explicar os procedimentos 
realizados pelo SaC e padronizar as apli-
cações desses instrumentos por parte da 
equipe. Essa técnica se mostrou eficiente 
ao longo do Curso já que minimizou efei-
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tos inesperados durante as aplicações e 
aumentou o vínculo entre a equipe de ava-
liação com as outras equipes. Essa padro-
nização realizada para fins de aplicação 
tende a melhorar a confiabilidade dos da-
dos obtidos, o que por consequência gera 
resultados fidedignos quanto ao Curso.

o relatório do SaC apresenta os re-
sultados de cada procedimento divididos 
em aspectos quantitativos (com análise 
de extratos, apresentação de dados per-
centuais e correlações) e aspectos quali-
tativos (com análise em eixos temáticos 
e distribuição de relatos) nos tópicos: 1. 
Aspectos quantitativos; 1.1 Perfil dos es-
tudantes; 1.2. avaliação de atividades de 
Capítulo (aC); 1.3 avaliação Final e indivi-
dual de aprendizagem (aFia); 1.3.1 primei-
ra tentativa; 1.3.2 Comparação de médias 
entre grupos das variáveis do perfil do 
estudante; 1.3.3 relações entre ativida-
des de Capítulo (aC) e aFia; 1.3.4 Segun-
da tentativa; 1.3.5 Dados da primeira e da 
segunda tentativas; 1.4 avaliação Final do 
Curso (aFC); 1.5 análise psicométrica do 
instrumento da aFia; 2 aspectos Qualita-
tivos do Sistema de avaliação; 2.1 Teleula; 

2.2 Videoaula; 2.3Avaliação Estratificada; 
e 2.4 Banco de práticas.

os dados resultantes do Sistema de 
avaliação do Curso também foram dividi-
dos em aspectos quantitativos e qualitati-
vos, tendo esses últimos sido analisados 
manualmente por meio da técnica de análi-
se de conteúdo por eixos temáticos. Foi uti-
lizado o recurso de agrupamento de con-
teúdos por ordem de similaridade de ideias, 
comentários e argumentos, determinando 
sua ocorrência nos eixos temáticos.

Como atividade de fechamento do Cur-
so, foi realizado um Seminário de avaliação, 
conforme apresentado no item a seguir.

4.10 Seminário de avaliação

Após a finalização, compilação e análise 
de dados do Curso, foi organizado um Se-
minário de avaliação do projeto MCiDa-
DES que explorou as principais atividades 
das três etapas do projeto: pré-Curso, Cur-
so e pós-Curso.

os protagonistas do Curso foram 
convidados a apresentar, nos dias 6 e 7 
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de novembro de 2014, o que foi produzi-
do, quais foram as contribuições de cada 
equipe em cada período do Curso e suas 
dificuldades, bem como apresentar os 
resultados dos cinco procedimentos de 
avaliação que compuseram o Sistema de 
avaliação do Curso e os dados do Curso 
por meio do Business Intelligence (BI). Des-
sa forma, estiveram presentes as auto-
ras andréa paula Carestiato, Flávia Mota, 
Maria do Carmo Brant Carvalho e Tássia 
Regino, os consultores técnico-científico 
Francesco di Villarosa e Elson Manoel pe-
reira, a equipe da Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades na 
presença das Diretoras Júnia Santa rosa 
e Mirna Chaves e equipes internas do 
NUTE (Design Gráfico, Web Design e Hi-
permídia, relatório institucional, revisão 
Ortográfica e Sistema de Atendimento ao 
Estudante), equipes compartilhadas NUTE 
(audiovisual, avaliação e Tecnologia da in-
formação - TiC) e estudantes previamente 
selecionados. Todos os presentes tiveram 
a oportunidade de discutir e refletir sobre 
sua participação no projeto. 

os estudantes representando as re-

Pós-Curso

giões do Brasil; Wilton da Silva (região 
Nordeste), Carlos Maradei (região Sudes-
te), isidoro petroli (região Sul), rudajar 
Cabral (região Norte) foram convidados 
a participar do Seminário a partir de crité-
rios de seleção determinados pela Coor-
denação Geral do projeto, os quais são 
apresentados abaixo: 
• Ser um estudante concluinte e ter obti-

do aproveitamento máximo na avalia-
ção Final e individual de aprendizagem;

• Ter realizado todas as atividades de 
Capítulo; 

• Ter participado ativamente nos Fóruns 
de Capítulo; 

• Ter feito postagem em pelo menos um 
dos Bancos de práticas.

ressaltamos que para representar a 
Região Centro-Oeste, foi selecionada a es-
tudante Josiane rotatori, mas por motivos 
particulares não foi possível ela participar.

Nos casos em que mais de um estu-
dante correspondia aos critérios pré-esta-
belecidos, a seleção foi feita considerando 
aqueles que tiveram maior participação 
em todas as atividades, de forma geral.
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a programação do Seminário de ava-
liação encontra-se no apêndice 22.

4.10.1 Momentos: o Curso através 
de imagens

Durante os três períodos que envolveram 
o Curso, foram realizados vários registros 
fotográficos que vieram a constituir um 
banco de imagens sobre as diversas ati-
vidades que ocorreram no Curso e seus 
bastidores, como, por exemplo, Entrevis-
tas com os autores, Teleaulas, Videoaulas, 
Formações de Capítulos, reuniões e En-
contros Técnicos, Visita Técnica realizada 
no município do rio de Janeiro, bastido-
res, entre outras. 

No período pós-Curso, foi elaborada 
uma animação a fim de retratar as princi-
pais atividades desenvolvidas ao longo do 
projeto. para tanto, o banco de imagens 
foi consultado e algumas fotos foram 
selecionadas para ilustrar as atividades 
desenvolvidas durante toda concepção e 

desenvolvimento do Curso. a animação 
elaborada pela Equipe de Design Gráfico 
foi concebida para, de forma dinâmica, 
apresentar aqueles que direta ou indireta-
mente atuaram no planejamento e desen-
volvimento das atividades do Curso. Essa 
animação37 foi apresentada no encerra-
mento do Seminário de avaliação e envia-
da a todos os participantes. 

4.11 Quadro analítico 

após a conclusão das atividades do Curso, 
foi construído um quadro com o objetivo de 
analisar o processo de concepção, desen-
volvimento e conclusão do Curso. Nesse 
quadro, constam informações que foram 
apresentadas no plano de Trabalho elabora-
do no período de concepção do Curso e a 
descrição das atividades que de fato ocorre-
ram no desenvolvimento do mesmo. o ob-
jetivo da construção desse quadro foi expli-
citar a realização e/ou mudanças efetuadas 
nos processos ao longo de todo o Curso. 

37 Disponível em: <http://tinyurl.com/nm2q3fb>.
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Quadro 12 - Propostas apresentadas no PT e as atividades realizadas

ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

PRODUÇÃO 
DE 
MATERIAL 
IMPRESSO: 

Proposta de livro com aproxi-
madamente 300 páginas

Confecção do livro didático que contempla as 12 unida-
des com os respectivos conteúdos técnicos e científicos 
organizados para o Curso, com um total de 336 páginas. 
Disponibilizado em versão impressa, PDF e E-Book.

GUIAS 
METODOLÓ-
GICOS:

Esse material deverá conter 
informações básicas sobre pro-
cedimentos e instrumentos me-
todológicos a serem adotados 
pelos técnicos capacitados no 
Curso junto aos beneficiários 
dos programas habitacionais.

Elaboração do Guia do Estudante em formato PDF, 
disponibilizado no AVEA, contendo informações sobre a 
organização do Curso. 

Elaboração do Guia de Acompanhamento ao Estudante 
em formato PDF, disponibilizado no AVEA, contendo 
orientações relacionadas à metodologia utilizada, realiza-
ção de atividades e suporte pedagógico.

DUAS 
TELECONFE-
RÊNCIAS38:

Programas com duração de 
1h30min, os quais deverão 
conter explanações de diversos 
especialistas sobre temas mais 
relevantes para o Curso. Grava-
dos nos estúdios da UFSC.

OBSERVAÇÃO: Foram realizadas duas teleaulas, substi-
tuindo as teleconferências . As gravações ocorreram no 
decorrer do Curso, no auditório do NUTE-UFSC, e trans-
mitidas poste¬riormente pelos canais do grupo NBR/
EBC.

Pós-Curso

38 Teleconferências são programas interativos de debates ao vivo com especialistas e participação dos 
telespectadores que enviam perguntas por telefone e e-mail, com veiculação via TV a cabo e streaming 
no ambiente virtual. Num programa ao vivo, os erros de gravação são assumidos no ar e, se forem graves, 
podem ser corrigidos na edição das cópias. Na gravação, os eventuais erros são passíveis de correção 
na hora, com interrupção das gravações para posterior edição. a veiculação da teleaula pode ser feita no 
dia e no horário mais interessante para o Curso, desde que o canal exibidor disponha desse espaço na 
sua grade de programação. os dois formatos permitem a inserção de vídeos no decorrer dos programas.

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

DUAS 
TELECONFERÊNCIAS:

1ª TELEAULA: Trabalho Social em Pós-ocupação
Duração: 1h44min
Data da veiculação: 25/03/2014 

MATÉRIA 01: PAC do complexo do Alemão.
Os aspectos abordados nessa matéria foram o acesso aos serviços 
públicos, sustentabilidade das famílias, do empreendimento, interseto-
rialidade das políticas e programas sociais. 
Local da gravação: Rio de Janeiro/RJ
Duração: 5min7s

MATÉRIA 02: Prática de desenvolvimento Socioterritorial. 
Baseado no Trabalho da AVSI (Associação Voluntários Para o Serviço 
Internacional - ONG de Origem Italiana). 
Local da gravação: Salvador/BA.
Duração: 8min10s

2ª TELEAULA: Sustentabilidade em novos empreendimentos 
habitacionais

Data da gravação: 30/05/2014
Data da veiculação: 04/06/2014
Duração: 1h39min

MATÉRIA 01: Residencial Iguaçu I e III (demanda aberta) e Residencial 
Iguaçu II (reassentamento favela)

Entrevista com síndicos do I e do III (condomínios), lideranças do II 
(loteamento), técnica social da CAIXA local, empresa executora e 
Prefeitura. 
Local da gravação: Curitiba/PR
Duração: 6min41s

MATÉRIA 02: Viver melhor
Entrevista com lideranças comunitárias, síndicos, gerente do TS no 
Governo do Estado e na Prefeitura, técnico do Projeto DIST. 
Local da gravação: Manaus/AM
Duração: 9min50

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

VIDEOAULAS

gravações curtas de até 5 min. 
apresentadas pelos autores de 
cada capítulo sobre aspectos 
importantes do Curso. A fina-
lidade é tornar os conteúdos 
abordados mais dinâmicos e 
interativos sobre cada tema.

OBSERVAÇÃO: Foram acrescentadas entrevistas que ser-
viriam como espaços em que os autores gravariam seus 
depoimentos sobre aspectos importantes do conteúdo 
do Curso. Cada videoaula possuiu uma entrevista, as 
quais foram mediadas pelos consultores técnico-científi-
cos Elson Pereira e Anaclaudia Rossdbach.

Videoaula 01: Trabalho Social na Habitação, conceitos 
básicos e novas diretrizes do Ministério das Cidades para o 
Trabalho Social
Duração: 9min11s
Autora: Maria do Carmo Brant de Carvalho 
Duração da entrevista: 7min23s

Vídeoaula 02: Mobilização, organização, fortalecimento 
social, e acompanhamento e gestão social da intervenção
Duração: 7min8s 
Autora: Evaniza Rodrigues  
Duração da entrevista: 8min34s

Vídeoaula 03: Desenvolvimento socioeconômico da comu-
nidade, novas oportunidades de trabalho e renda, com base 
nos diagnósticos realizados 
Duração: 5min59s
Autora: Ruth Jurberg
Duração da entrevista: 9min37s

Vídeoaula 04: A educação ambiental no contexto dos 
empreendimentos e como eixo transversal do manual de 
instruções do trabalho social
Duração: 6min45s
Autora: Andrea Paula de Carestiato Costa
Duração da entrevista: 9min15s

Pós-Curso

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

VIDEOAULAS

Vídeoaula 05: Como o trabalho social pode apoiar os bene-
ficiários dos programas habitacionais no planejamento e na 
gestão do orçamento familiar
Duração: 5min22s
Autor: André Xavier  
Duração da entrevista: 9min18s

Vídeoaula 06: Princípios e conceitos sobre gestão condomi-
nal, educação patrimonial e objetivos do trabalho social
Duração: 12min56s
Autora: Márcia Terlizzi   
Duração da entrevista: 7min46s

Videoaula 07: Mediação de conflitos sociais e mecanismos 
locais de prevenção à violência 
Duração: 8min26s
Autor: Pedro Strozenberg
Duração da entrevista: 10min19s

Videoaula 08: Formulação participativa dos instrumentos 
de Planejamento do Trabalho Social - PTS - em intervenções 
de urbanização integrada de assentamentos precários e 
abordagem intersetorial, e integração dos trabalhos nas 
dimensões físico-ambiental, jurídica e social de intervenção
Duração: 9min49s
Autora: Tássia Regino   
Duração da entrevista: 12min22s

Vídeoaula 09: As especificidades da demanda no cadastro 
habitacional local e como organizá-la no âmbito do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida e os desafios no processo de 
elaboração do projeto de Trabalho Social.
Duração: 8min21s
Autora: Flávia Lúcia C.M. Pinheiro 
Duração da entrevista: 7min53s

(continua na próxima página)
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Pós-Curso

ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

VIDEOAULAS

Vídeoaula 10: Quando e como elaborar o plano de desenvol-
vimento Socioterritorial. 
Duração: 5min55s
Autora: Lareyne Almeida 
Duração da entrevista: 10min32s

Vídeoaula 11: O trabalho social e as medidas de reparação 
em processos de reassentamento involuntário de famílias. 
Duração: 5min36s
Autor: Gislaine Magalhães 
Duração da entrevista: 11min44s

Vídeoaula 12: A necessidade da mudança de postura dos 
técnicos sociais que atuam no Programa Minha Casa Minha 
Vida e no PAC - o Programa de Aceleração do Crescimento.
Duração: 6min14s
Autora: Flávia Lúcia C.M. Pinheiro 
Duração da entrevista: 10min33s

FÓRUNS

Possibilitam ao estudante 
debater, de forma assíncrona, 
com outros estudantes de tur-
ma/módulo/curso sobre um de-
terminado tema, mediante troca 
estruturada de mensagens.

Criação de Fóruns com atividades que visam proporcio-
nar ao estudante um espaço de debate, compartilhamen-
to de ideias e experiências. Os Fóruns estão presentes 
des-de o Pré-Curso até o final do Curso. Ocorreram os 
seguintes Fóruns: 

Fórum de Apresentação
Fórum de Dúvidas
Fórum Geral 
Fórum de Debates 

(NOTA: As especificidades de cada Fórum estão presentes no item 
2.4 – AVEA deste relatório).

ENQUETES

Instrumentos aplicados ao 
longo do Curso para subsi-
diarem os debates a serem 
desenvolvidos tanto no ambien-
te virtual (AVEA) quanto nas 
teleconferências

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

ATENDIMENTO 
POR TELEFONE

Mediante disponibilização de 
um serviço 0800, desde o mo-
mento das inscrições, escla-
recendo dúvidas e fornecendo 
informações para possibilitar e 
facilitar o atendimento aos par-
ticipantes. Além disso, deverá 
possuir serviço de divulgação 
direta com os participantes por 
meio de e-mail para obter maior 
mobilização e resultado nas 
inscrições.

Durante todo o desenvolvimento do Curso, foram reali-
zados telefonemas pelos monitores, tendo como um dos 
objetivos fornecer orientações aos estudantes. É impor-
tante ressaltar que além de orientações, os monitores 
entraram em contato principalmente com aqueles que 
apresentavam alguns problemas tais como: ausência de 
acessos, dados cadastrais errados ou incompletos, etc.

Destacamos que outros meios de contato foram esta-
belecidos com os estudantes como, por exemplo, troca 
de e-mails, atendimento via AVEA, entre outros. O SAE 
procurou contatar os estudantes sempre que surgissem 
algumas orientações, dúvidas ou novidades.

ACOMPA-
NHAMENTO 
POR SMS

Monitoramento da adesão dos 
estudantes nas atividades de 
certificação, visando minimizar 
ao máximo possível o índice de 
evasão no Curso.

Foi realizado e planejado todo um sistema de monitora-
mento por meio de planilhas, os quais tutores e monitores 
informavam os supervisores sobre problemas de acesso 
ou realização de atividades. Os supervisores de tutoria, 
após receberem tais relatos, analisavam e orientavam 
sobre os devidos procedimentos. Casos relacionados ao 
número de ausência nas atividades foram analisados pela 
equipe gestora do SAE e do Curso, elaborando estraté-
gias, por meio de 22.796 SMS utilizados, procurando so-
lucionar possíveis problemas e evitando uma elevação na 
evasão no Curso.   Esses SMS foram disponibilizados por 
meio da contratação da empresa Zenvia Mobile Results.

MALA 
DIRETA

Divulgação do Curso e envio 
de senhas para inscrição por 
meio de mala direta (via e-mail) 
para que os estudantes tenham 
acesso aos dados necessários 
para inscrição. A mala direta 
também poderá ser utilizada 
para mobilizar os estudantes 
em torno de outras atividades a 
serem desenvolvidas no Curso.

A equipe de TIC, por meio de e-mails, enviou diversas 
orientações aos estudantes no decorrer do Curso, como, 
por exemplo: Informações relacionadas à inscrição e ao 
processo de seleção, divulgações, comunicados sobre 
datas, atualização de dados cadastrais, sobre o envio dos 
certificados e Pen cards, etc.

(continua na próxima página)
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Pós-Curso

ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

AGENDA

Possibilita apresentar a pro-
gramação de eventos dentro 
da turma/módulo/curso, com 
prazos de entrega de trabalhos, 
datas e horários em que o su-
pervisor de conteúdo responde 
as perguntas no Bate-papo e 
outras datas importantes.

Foi elaborada pelas equipes de Gestão do SAE e DE uma 
programação a qual apontavam prazos e orientações 
relacionadas às atividades.

Relacionado ao Feedback por parte dos supervisores, 
pode-se dizer que ocorreram conforme solicitações (dú-
vidas) ou em momentos em que tornava-se importante a 
intervenção nos assuntos comentados nos Fóruns e em 
outros canais de comunicação presentes no AVEA.

ACERVO

Possibilita ao estudante listar 
e recuperar todo o material de 
turma/módulo/curso, postado 
pelos coordenadores técni-
co-científicos, autores ou por 
outros estudantes.

Foi elaborado pela equipe de DG um Pen card com todo os 
textos (por exemplo artigos), imagens e demais conteú-
dos trabalhados durante o Curso,  para que os estudantes 
possam ter acesso às informações e aos conteúdos após 
a conclusão do Curso.

BIBLIOTECA 
VIRTUAL

Possibilita o registro e consulta 
às referências bibliográficas.

Espaço disponibilizado no AVEA no qual os autores e 
consultores da SNH/MCIDADES puderam indicar aos 
estudantes textos e vídeos como complemento ao con-
teúdo do Curso. Os materiais estavam disponíveis para 
visualização, leitura e download. O autor de cada capítulo 
indicou também leituras complementares ao tema trata-
do por ele. Essas referências eram disponibilizadas no 
espaço denominado “Leitura complementar”, por meio de 
links e arquivos que visavam ampliar e enriquecer o co-
nhecimento do estudante acerca do conteúdo estudado.

FAQs

Possibilita ao supervisor de 
conteúdo relacionar as dúvidas 
mais frequentes dos estu-
dantes, com os respectivos 
esclarecimentos.

Foi criado, pela supervisão pedagógica do Curso, um 
Banco de Perguntas e Respostas. Nesse banco, a su-
pervisão pedagógica procurava relacionar as dúvidas e 
encaminhar aos estudantes suas respectivas respostas.

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

ESTATíSTICAS

Possibilita acompanhar, de 
forma gráfica, o uso, pelos 
estudantes, das ferramentas e 
funcionalidades oferecidas pelo 
Ambiente Virtual, fornecendo 
os elementos necessários para 
subsidiar o processo de acom-
panhamento de aprendizagem, 
gerando indicadores básicos 
sobre o seu processo.

Diversas estratégias foram elaboradas pela Equipe 
Gestora do SAE, Coordenação Geral do Projeto e Su-
pervisores visando monitorar as atividades e acessos. 
As informações e os monitoramentos foram realizados 
com o auxílio de Planilhas que apresentavam de forma 
detalhada um mapeamento dos estudantes no que diz 
respeito ao uso dos instrumentos disponíveis, bem como 
na execução das atividades propostas.

FICHA DO 
PARTICIPANTE

Possibilita consultar a ficha 
do participante, com dados 
pessoais e informações so-
bre desempenho em todos 
os módulos nos quais ele se 
matriculou.

A equipe de TIC elaborou um formulário para inscrição 
dos estudantes que possibilitou a criação de uma plani-
lha que contêm informações sobre o perfil dos estudan-
tes, tais como escolaridade, sexo, atuação profissional, 
idade e outros.

INSTRUMENTO 
DE AVALIA-
ÇÃO FINAL E 
INDIVIDUAL DE 
APRENDIZA-
GEM

Instrumento obrigatório para 
certificação, possibilita a verifi-
cação da apreensão do conteú-
do do Curso, por meio da leitura 
realizada pelos estudantes, já 
que todas as suas questões 
devem ser diretamente relacio-
nadas aos conteúdos apresen-
tados no livro-texto do Curso.

O procedimento de Avaliação de Certificação contou com 
dois instrumentos distintos, porém, complementares: 
a Avaliação Final e Individual de Aprendizagem (AFIA) 
composta por 24 ques¬tões de múltipla escolha referentes 
ao conteúdo do Curso em que somente uma delas estava 
correta, e a Avaliação Final do Curso (AFC) Composta por 
questões de múltipla escolha. A AFC avaliou itens como a 
qualidade do conteúdo apresentado, a metodologia e os 
recursos didáticos (os mesmos descritos nesse tópico), e 
a participação e a qualidade do atendimento da equi¬pe do 
SAE. O estudante também teve a chance de se autoavaliar.

Observação: Era indispensável que o estudante realizasse as 
duas avaliações para que fosse considerado concluinte e re-
cebesse certificação, conforme apresentado no item 2.4.2.10 
deste relatório. 

(continua na próxima página)



182 Relatório Final: aspectos gerais do Curso de Capacitação

Pós-Curso

ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

BANCO DE 
PRÁTICAS

Instrumento condicionado à 
certificação, trata-se de uma 
atividade colaborativa em 
que os estudantes socializam 
exemplos de práticas asso-
ciadas ao Trabalho Social já 
desenvolvidas ou em desenvol-
vimento em seu município/ter-
ritório de origem (de trabalho).

Elaborado com o Título “Banco de Práticas I - Experiên-
cias”, esse banco consistia em um espaço virtual de 
troca de informações e experiências sobre os projetos de 
Trabalho Social em Habitação de Interesse Social realiza-
dos pelos participantes em seus municípios/territórios. 
Nesse banco encontra-se um Roteiro entendido como um 
conjunto de orientações para a elaboração do relato das 
experiências dos estudantes em projeto já desenvolvido 
ou em desenvolvimento

BANCO DE 
PROPOSTAS

Instrumento condicionado à 
certificação; trata-se de uma 
atividade colaborativa em que 
os estudantes socializam pro-
postas de práticas, associadas 
ao Trabalho Social, a serem 
desenvolvidas em seu muni-
cípio/território de origem (de 
trabalho).

Elaborado com o Título “Banco de Práticas II – Novos 
Projetos”, consistia em um espaço virtual com propostas 
de desenvolvimento de Trabalho Social em determinado 
município/território. Nesse ambiente virtual, o estudante 
elaborava projetos ligados às temáticas abordadas no 
decorrer do Curso Educação a Distância (EaD) e com as-
pectos apresentados na nova Portaria do Ministério das 
Cidades.  Como orientação, foi elaborado um roteiro que 
apresentava um conjunto de orientações para a elabora-
ção de um Projeto de Trabalho Social (PTS) ou Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) com base no 
que foi abordado no Curso. A participação do estudante 
tornou-se muito importante, pois ao relatar sua experiên-
cia, organizou ideias e ao mesmo tempo possibilitou que 
alguns elementos do seu projeto pudessem ser utilizados 
para o desenvolvimento do trabalho de outras pessoas.

(continua na próxima página)
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ATIVIDADES PROPOSTAS NO  
PLANO DE TRAbALhO

ATIVIDADES REALIzADAS  
PARA O CURSO

ELABORA-
ÇÃO DE UM 
RELATÓRIO 
FINAL

Documento a ser entregue 
ao Ministério das Cidades, 
contendo o perfil do público 
matriculado no Curso, registro 
dos conteúdos ministrados, 
da participação dos estudan-
tes, identificação e controle 
de participação, bem como 
informações e proposição dos  
professores/coordenadores/
consultores/supervisores 
sobre eventuais adequações de 
conteúdo, estratégias de aula e 
material didático fornecido para 
os próximos cursos, etc.

Após a coleta de diversos dados ao longo do Curso, a 
equipe de Relatório Institucional procurou organizar e 
dinamizar tais informações, possibilitando maior entendi-
mento de como foi planejado, desenvolvido e encerrado/
analisado o Curso. Várias foram as análises dos dados 
referentes ao perfil do público matriculado no Curso, 
registro dos conteúdos ministrados, da participação dos 
estudantes etc.  Ver Relatório Final do Curso, disponível 
na versão PDF.

Observação geral: Todos os produtos deve-
rão ser totalmente disponibilizados para o 
Ministério das Cidades, bem como os seus 
direitos de autoria, podendo esse Ministério 
utilizá-los para reprodução total ou parcial, 
distribuição, divulgação ou qualquer outra 
forma de aproveitamento existente ou que 
venha a ser criada.

Todos os produtos e materiais produzidos pelos respon-
sáveis do Curso foram disponibilizados ao Ministério das 
Cidades, conforme solicitado.

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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5 /// CoNSiDERaçÕES FiNaiS 
Conforme apresentado na portaria nº 21/2014, a SNH procurou criar programas de in-
tervenção de habitação e saneamento, entendido como objetos de operações de repas-
se/financiamento firmadas com o setor público, principalmente no que se refere ao Pro-
grama de aceleração do Crescimento (paC) que envolvam o deslocamento involuntário 
de famílias. assim, pode-se constatar que a segunda edição do Curso de Capacitação 
Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, através dos materiais e 
diversas intervenções por parte dos envolvidos, teve como objetivo geral capacitar téc-
nicos que atuam em Programas de Habitação de Interesse Social sobre as diretrizes e o 
marco regulatório do Ministério das Cidades para o Trabalho Social, assim como sobre 
procedimentos para a operacionalização de projetos e programas de habitação de inte-
resse social. pode-se dizer que esse objetivo foi atingido, pois no universo de 5.051 estu-
dantes matriculados, 5.000 realizaram o Curso e desses, 3.222 tornaram-se concluintes 
e receberam a certificação pela UFSC, totalizando um percentual de 64,44% de estudan-
tes concluintes e pode-se contar também com a participação de mais 839 estudantes 
nos diversos recursos didáticos e atividades disponibilizadas no aVEa.

Considera-se que os 3.222 profissionais concluintes encontram-se preparados para 
intervir em questões que envolvem as discussões voltadas para a portaria nº 21/2014 
e temas relacionados ao MCMV e paC do Governo Federal, pois o Curso possibilitou 
diversas discussões e aprofundamentos entre estudantes e autores, principalmente no 
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que diz respeito aos objetivos específicos, 
tais como: identificar aspectos teórico-
conceituais sobre Trabalho Social em pro-
gramas de Habitação de interesse Social 
e suas aplicações em território nacional; 
instrumentalizar os participantes com in-
formações atualizadas sobre as diretrizes 
e o marco regulatório do Ministério das 
Cidades para o Trabalho Social; identificar 
as etapas de operacionalização de proje-
tos de habitação de interesse social (diag-
nóstico, elaboração de projetos sociais, 
estratégias para execução, relevância so-
cial e econômica); reconhecer a necessi-
dade de gerar redes de conhecimento e 
troca de experiências sobre o trabalho so-
cial desenvolvido nas distintas regiões do 
país; e utilizar a modalidade de educação 
a distância como instrumento de capaci-
tação técnica e propagação das políticas 
públicas nos municípios brasileiros.

Dessa forma, a realização do Curso tor-
nou-se uma ação estruturante diante dos 
projetos voltados para o Trabalho Social 
em programas de Habitação de interesse 

Social do Ministério das Cidades. Todos 
os estudantes que concluíram e partici-
param do Curso contribuíram com um 
conjunto de ações inclusivas de caráter 
socioeducativo, visto que o público-alvo 
do Curso eram técnicos atuantes na esfe-
ra governamental municipal, estadual e do 
Distrito Federal, entidades sem fins lucra-
tivos e agentes operadores- financeiros.

Sendo assim, com os conteúdos e 
atividades desenvolvidas durante os três 
meses de Curso, várias ações foram anali-
sadas e estudadas, possibilitando o desen-
volvimento de outras junto aos beneficiá-
rios dos programas Sociais voltados para 
Habitação de interesse Social como, por 
exemplo, o programa Minha Casa Minha 
Vida e o programa de aceleração do Cres-
cimento, fortalecendo a melhoria da quali-
dade de vida das famílias e a sustentabili-
dade dos empreendimentos apoiados com 
recursos públicos do Governo Federal.

Considerações Finais
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/// aPÊNDiCES 

aPÊNDiCE 1: CaRTa ao aUToR

Autora: 
Módulo/Capítulo: módulo  /capítulo 
Título do Capítulo: 
Versão: ( ) ampliada (X) reduzida

Caro/a autor(a),

Nós da equipe NUTE-UFSC lemos o seu capítulo e fizemos considerações a partir da ade-
quação à modalidade de Educação a Distância (EaD), conforme descrição dos itens abaixo: 

a) NORMA ABNT: referências e citações (autor/data).
b) CONTEÚDO: revisão e estruturação de conteúdos, hierarquia numérica das seções, 
avaliação e análise de questões textuais que envolvem conceitos, exemplos e cientifici-
dade do conteúdo.
c) ADAPTAÇÃO DO TEXTO ORIGINAL AO DESIGN EDUCACIONAL: adaptação do conteúdo 
ao projeto gráfico do Curso e à modalidade de educação a distância.
d) INSERÇÃO DE RECURSOS GRÁFICOS E EDUCACIONAIS: foram utilizadas sugestões dos 
próprios autores e dos Designers Educacionais. Veja exemplos de recursos utilizados. 

Lembre-se: ressalta o conteúdo para ajudar o estudante na compreensão dos 
conceitos.
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Quadro-destaque: ressalta informações relevantes, tendo caráter referencial e 
complementar e que pode ser lido em qualquer momento pelo estudante.
Glossário: usado como recurso para a explicação de um termo técnico e/ou pa-
lavra formal de difícil entendimento.
Link: utilizado para expandir e complementar informações; inclui sites, livros, co-
mentários, artigos e/ou exemplos.
Saiba mais: utilizado como recurso interessante para expor um relato de expe-
riência real.
Para refletir: propõe reflexões sobre o tema em forma de pergunta em que o es-
tudante possa pensar e formar seus próprios conceitos sobre o assunto levando 
em conta sua experiência profissional.

e) ADAPTAÇÃO E INSERÇÃO DE ILUSTRAÇÕES: este é um trabalho realizado em conjunto 
com o Designer Educacional (DE) e com o Designer Gráfico (DG) para a confecção de 
imagens e figuras em momentos chave do texto, facilitando e aprimorando de maneira 
dinâmica a exposição do conteúdo.
f) ATIVIDADE DE FIXAÇÃO AO FINAL DO CAPíTULO: contempla, ao final do capítulo, uma 
questão avaliativa de múltipla escolha (objetiva) para o livro e para o ambiente Virtual de 
Ensino e aprendizagem (aVEa). (Ver ex.: escolha a alternativa correta ‘a’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’). 
Desenvolver o enunciado e a resposta. 
g) AVALIAÇÃO FINAL E INDIVIDUAL DE APRENDIZAGEM: elaborar duas questões de múl-
tipla escolha para a avaliação individual do estudante. (Ver ex.: escolha a alternativa cor-
reta ‘a’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’). 
h) ESQUEMA DIDÁTICO: solicitamos o envio de um organograma ou esquema didático 
que facilite ao estudante a compreensão do conteúdo referente ao seu capítulo.
i) VIDEOAULA: contempla cada um dos doze capítulos do Curso com vídeos de até 5 
(cinco) minutos de duração, de preferência com a participação dos respectivos autores, 
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cartelas semelhantes ao power point com animações em arte gráfica e exemplos de 
trabalhos sociais que possam ilustrar a aplicação dos conceitos na prática e possíveis 
indicações de atividades para os estudantes. 

anexo, o Capítulo  com as modificações sugeridas. Aguardamos sua manifestação 
para darmos continuidade ao processo de DE.

Por fim, solicitamos a indicação de vídeos, filmes, exemplos concretos de práticas bem 
sucedidas relacionadas ao tema do seu capítulo para disponibilizarmos aos estudantes.

Florianópolis,  de  de  .

Equipe Técnico-Científica e Pedagógica do NUTE-UFSC
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APÊNDICE 2: GUIA DE COMUNICAÇÃO

Guia de Comunicação do Projeto Ministério das Cidades para o Curso de 
Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social 

Este Guia tem como objetivo estabelecer diretrizes para comunicação externa do Cur-
so de Capacitação - Trabalho Social em programas de Habitação de interesse Social 
e orientar quanto ao uso, práticas e condutas relacionadas. o guia abrange geração e 
atualização de conteúdo e aspectos afins, visando uma comunicação coerente e eficaz.

Portal

Qual é a proposta?
a partir dos processos de construção do Curso e de formação da equipe do Curso de 
Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, o portal atua-
rá como uma vitrine para todos os envolvidos no Curso e interessados pelo tema. Será 
um canal dinâmico de divulgação de notícias, eventos, servindo como centralizador de 
conteúdo relacionado ao Curso. assim, mesmo sendo um curso de curta duração, o 
portal servirá como uma fonte aglutinadora de informações que poderá ser acessada 
a qualquer momento. através de notícias sobre as formações oferecidas aos tutores, o 
portal mostrará institucionalmente a seriedade e o compromisso do projeto através dos 
processos de realização do curso, evidenciando a dimensão da oferta e legitimando sua 
importância. o espaço de notícias também estará aberto para sugestões de pautas vin-
das por parte da coordenação e da própria equipe.
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Qual a finalidade?
O portal tem a finalidade de passar informações, de atrair o interesse do público-alvo e 
mostrar de forma transparente o trabalho realizado pela equipe UFSC-NUTE.

Qual é o público-alvo?
o público-alvo do portal engloba o público interno do Curso, pessoas que trabalham 
na área, dentro das prefeituras e dos órgãos financeiros; os estudantes, os tutores, e a 
equipe; e também o público externo, formado formado por técnicos atuantes na esfera 
governamental municipal, estadual e do Distrito Federal, entidades sem fins lucrativos e 
agentes operadores/financeiros.

Linguagem?
através da aproximação com a linguagem jornalística, utilizaremos os títulos das posta-
gens em formato de manchete, com a presença de verbo e sempre procurando imagens 
(fotografias ou ilustrações ) para o portal ficar mais atrativo. Esse formato consegue 
atingir e comunicar tanto estudantes como instituições. a linguagem jornalística deverá 
ser utilizada de forma direta e objetiva, assim contribuirá para a proposta de mostrar a 
seriedade do projeto.

Qual a linha editorial?
o portal do Curso busca alinhar sua comunicação à visão da Universidade Federal de 
Santa Catarina e do Ministério das Cidades.

Tipo de postagens?
as postagens consistirão de: notícias sobre o Curso produzidas por nossa própria equi-
pe; reproduções de notícias sobre o tema; notas objetivas que darão informações impor-
tantes ou passarão recados; e textos de cobertura de eventos relacionados ao Curso.
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Quantidade de postagens?
a quantidade de postagens será conforme a demanda e a necessidade, mas haverá o 
mínimo de uma postagem semanal.

Fan Page

Proposta?
Semelhante à proposta do site, a proposta da fan page é divulgar informações relaciona-
das ao Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse So-
cial, tornando-se um canal aglutinador desses conteúdos. a diferença é que na fan page 
serão utilizados os recursos que o Facebook oferece, como a publicação de álbuns de 
fotos, e haverá a possibilidade de interação do usuário, que poderá curtir, compartilhar e 
comentar as publicações.

Qual a finalidade?
A finalidade da fan page é comunicar de forma dinâmica e visual, atraindo a atenção do 
usuário e promovendo a interação aos interessados no tema. o Facebook é uma rede 
social muito popular e presente na vida das pessoas, por isso, fazer uso dele é uma for-
ma eficaz de informar e divulgar conteúdo.

Qual é o público-alvo?
o público-alvo da Fan Page engloba o público interno do Curso, a equipe do Sistema de 
acompanhamento ao Estudante, os estudantes, os autores e equipe, e também o públi-
co externo, formado por técnicos atuantes na esfera governamental municipal, estadual 
e do Distrito Federal, entidades sem fins lucrativos e agentes operadores/financeiros.
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Linguagem?
a Fan Page no Facebook é um canal de comunicação que possibilita uma linguagem me-
nos formal, mais próxima da língua falada. Usar teor minimamente emocional para apro-
ximar o leitor e convida-lo para a interação, fazendo também perguntas aos estudantes 
(curta, compartilhe, o que você acha?, conte sua experiência, etc.). Entretanto, a comuni-
cação não deve ser coloquial nem desrespeitar as regras gramaticais.

Qual a linha editorial?
o Fan Page do Curso buscará alinhar sua comunicação à visão da Universidade Federal 
de Santa Catarina e ao Ministério das Cidades.

Tipo de postagens?
as postagens da fan page no facebook serão visualmente atrativas. Haverá o registro de 
eventos ocorridos (formações, reuniões importantes, palestras) através da publicação 
de álbuns de fotos com pequenas descrições. poderá ser feito o compartilhamento de 
publicações da fan page do Ministério das Cidades que tenham a ver com programas de 
Habitação de interesse Social.

Quantidade de postagens?
Como na Fan Page serão replicadas as postagens do site, haverá um mínimo de uma por 
semana, mas as publicações se darão conforme demanda e necessidade.

obs: adotaremos um padrão visual dos caracteres, ou seja, padronizaremos tipo de fon-
te, tamanho, cor e alinhamento dos textos antes de publicados.
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APÊNDICE 3: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO MULTIPROJETOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, , portador(a) de 
cédula de identidade nº , CpF nº , autorizo 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia Federal de Ensino Superior, 
com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no Campus Universitário 
reitor João David Ferreira lima - Trindade, inscrita sob o CNpJ 83.899.526/0001-82, a 
gravação em vídeo da imagem e depoimentos desse signatário, bem como a veiculação 
das imagens e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins didáticos, de 
pesquisa e divulgação de conhecimento científico, elaboração de produtos e divulgação 
de projetos audiovisuais sem quaisquer ônus e restrições e fins comerciais. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão 
de direitos da veiculação das imagens e depoimentos desse signatário, não recebendo 
para tanto, qualquer tipo de remuneração. O presente instrumento é firmado em caráter 
definitivo, universal, gratuito, irrevogável e irretratável obrigando-se as partes por si, seus 
herdeiros e sucessores a qualquer título. 
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por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou a 
qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Florianópolis,  de  de 2014.

assinatura do(a) autorizador(a)

Nome: 

Telefone para contato: (   ) 



198 Relatório Final: aspectos gerais do Curso de Capacitação

APÊNDICE 4: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM -  
MENORES DE IDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
NÚCLEO MULTIPROJETOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE  
IMAGEM – Menores de idade

Eu, , portador(a) de 
cédula de identidade nº , CpF nº , respon-
sável legal pelo(a) menor , autorizo a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia Federal de Ensino Superior, 
com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no Campus Universitário 
reitor João David Ferreira lima - Trindade, inscrita sob o CNpJ 83.899.526/0001-82, a 
gravação em vídeo da imagem e depoimentos do(a) menor supracitado(a), bem como a 
veiculação de sua imagens e depoimentos em qualquer meio de comunicação para fins 
didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento científico, elaboração de produtos 
e divulgação de projetos audiovisuais sem quaisquer ônus e restrições e fins comerciais. 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão 
de direitos da veiculação das imagens e depoimentos do(a) menor supracitado(a), não 
recebendo para tanto, qualquer tipo de remuneração. O presente instrumento é firmado 
em caráter definitivo, universal, gratuito, irrevogável e irretratável obrigando-se as partes 
por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. 
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por essa ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem do(a) menor ou 
a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Florianópolis,  de  de 2014.

assinatura do(a) autorizador(a)

Nome: 

Telefone para contato: (   ) 
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APÊNDICE 5: EDITAL N° 002/2014

PROCESSO SELETIVO

a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) em conjunto com o Nú-
cleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE) da UFSC e a Coordenação do pro-
jeto Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, no uso de suas 
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições e as normas que regerão 
o processo seletivo simplificado para a contratação de SUPERVISORES DE TUTORIA, 
pelo regime de prestação de serviços, no curso Trabalho Social em Programas de Ha-
bitação de Interesse Social, promovido pelo Ministério das Cidades e executado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em conjunto com a FEESC.

1. DA ESPECIFICAÇÃO
1.1 o supervisor de tutoria atuará no Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional 

(NUTE) da UFSC, situada à rua Dom Joaquim, nº 757, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. 
1.2 o supervisor de tutoria acompanha e monitora os tutores e estudantes sob sua 

responsabilidade, participa de encontros presenciais periódicos de formação e supervi-
são. Tem como atribuições gerais as especificadas a seguir:

1.2.1 Dominar o conteúdo do Curso;
1.2.2 participar da seleção dos tutores;
1.2.3 acessar diariamente o ambiente Virtual de Ensino aprendizagem (aVEa) 
dentro da carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais e assessorar o tutor 
em suas mediações;
1.2.4 Fazer contato com os autores e consultores técnico-científicos do Curso 
para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao conteúdo do Curso e repassá
-las aos tutores;
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1.2.5 Moderar discussões teóricas nos fóruns de conteúdo entre tutores e 
estudantes; 
1.2.6 acompanhar e motivar a participação de um grupo de 10 (dez) tutores du-
rante todo o Curso;
1.2.7 orientar o tutor quanto ao desenvolvimento das atividades e conteúdo do 
Curso;
1.2.8 acompanhar a participação dos estudantes no aVEa, buscando estratégias 
que auxiliem a permanência dos mesmos no Curso; 
1.2.9 Manter tutores e estudantes informados sobre o cronograma de atividades 
do Curso;
1.2.10 Controlar a frequência dos tutores; 
1.2.11 participar de reuniões, quando solicitado pelos Coordenadores do SaE e 
do Curso;
1.2.12 participar da formação inicial dos supervisores e da formação continuada, 
com cronograma a ser definido.

2. DOS REQUISITOS
2.1 para o preenchimento das vagas o candidato deverá ter, no mínimo, nível superior 

completo, nos seguintes cursos de graduação: Serviço Social, Ciências Sociais, arquite-
tura e Urbanismo, Pedagogia, Psicologia, Administração, Geografia, Engenharia Civil ou 
Engenharia de produção Civil;

2.2 Não ser estudante do curso para o qual está concorrendo a supervisor;
2.3 possuir, preferencialmente, experiência em Trabalho Social;
2.4 o supervisor não poderá exceder 30 (trinta) horas semanais como bolsista vincu-

lado a outros programas de fomento de estudo e/ou pesquisa.
2.5 preferencialmente, ter experiência prática com o uso da plataforma Moodle ou ter 

participado de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD); 
2.6 possuir habilidades no uso de computadores e internet: habilidades para fazer 
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edição de texto em Word, manipular planilhas eletrônicas no Excel, organizar pastas e 
arquivos no Windows Explorer, utilizar serviços de e-mail (preferencialmente Gmail) e 
navegar na internet;

2.7 possuir nacionalidade brasileira ou visto de permanência no Brasil; 
2.8 Comunicar-se de modo claro, formal, objetivo e cordial;
2.9 Ter domínio da norma culta da língua portuguesa;
2.10 residir em Florianópolis – SC ou entorno.

3. DAS VAGAS
3.1 Para este Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas 

mais cadastro de reservas, sendo esse igual a 50% do número de vagas disponibilizadas.

4. DO PRAZO, DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO
4.1 as atividades serão executadas em um período de 4 (quatro) meses.
4.2 a carga horária será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, não flexíveis, de tra-

balho presencial, em turno fixo a definir, sendo o período matutino, das 08h00min às 
13h00min, o vespertino, das 13h00min às 18h00min e o noturno das 17h00min às 
22h00min, conforme cronograma estabelecido previamente pela respectiva Coordena-
ção Geral do Curso. 

4.3 pelas atividades executadas o supervisor de tutoria receberá remuneração no 
valor de r$1.300,00 (um mil e trezentos reais), mensais.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 para efetivar o pedido de inscrição, o candidato deverá preencher, exclusivamen-

te via internet, o formulário online disponibilizado no site do NUTE <www.nute.ufsc.br/ci-
dades/>, no período de 07/02/2014 a 14/02/2014, até às 23h59min. Nenhuma inscrição 
enviada após esse período e horário será efetivada;
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5.2 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento:

5.2.1 atender aos requisitos exigidos para o exercício de supervisor;
5.2.2 Ter disponibilidade de tempo (25 horas semanais);
5.2.3 Cumprir e aceitar todos os itens e as condições presentes neste edital;
5.2.4 responsabilizar-se pela veracidade das informações prestadas no formulá-
rio de inscrição online.

5.3 a FEESC e o NUTE-UFSC não se responsabilizarão por eventuais erros no preen-
chimento do formulário de inscrição online.

6. DA SELEÇÃO
6.1 O processo seletivo simplificado será realizado por uma comissão, composta 

pelas coordenações do NUTE-UFSC, nomeada pela FEESC;
6.2 O processo seletivo simplificado será realizado de acordo com as seguintes etapas: 
- Etapa 01 – Homologação das inscrições, com base na análise dos dados forneci-

dos pelos candidatos no formulário de inscrição online, de caráter eliminatório. 
- Etapa 02 – Análise curricular, prova escrita de conhecimentos específicos e en-

trevista, de caráter classificatório e eliminatório. Essa etapa será realizada considerando 
a análise de currículo pontuada em até 10,0 pontos, uma prova escrita pontuada até 10,0 
pontos e entrevista pontuada também em até 10,0 pontos. A classificação será feita 
com a média das 03 (três) notas. Fórmula para o cálculo: 

Nc = Nac+Npe+Npo
 3

Nac - Nota da análise curricular 
Npe - Nota da prova escrita 
Npo - Nota da entrevista 
Nc - Nota de classificação 
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6.3 os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão convocados para 
fazer a prova escrita, entrevista e apresentarem documentação comprobatória, que sub-
sidiará a execução da segunda etapa. 

6.4 a documentação exigida para os candidatos à vaga de Supervisor de Tutoria na 
etapa 02 será: 

- original ou cópia autenticada do comprovante de diploma de graduação; 
- original ou cópia autenticada do rG (com data de expedição). 
- original ou cópia autenticada do CpF. 
- Currículo Vitae ou Currículo Lattes atualizado. 
- original e cópia do(s) comprovante(s) de título(s) e experiência(s) da tabela descrita 

no item 7.3 (caso tenha utilizado esse(s) título(s) e/ou experiência(s) para se inscrever). 
6.5 os candidatos que tiverem as inscrições homologadas (etapa 01) deverão apre-

sentar, no dia e hora da prova escrita, pessoalmente, original e cópia legível e sem ra-
sura da documentação solicitada no item 6.4, na secretaria do NUTE-UFSC - Núcleo de 
Multiprojetos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina 
à Rua Dom Joaquim, 757, Centro, Florianópolis-SC. Em hipótese alguma será aceita 
documentação incompleta e fora do prazo estipulado. 

6.6 Serão selecionados para atuar como supervisores os candidatos com o maior 
número de pontos cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas do curso;

6.7 a participação e aprovação nas etapas de seleção não implicará na contratação 
do candidato. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 a etapa 02, conforme descrito no item 6.2, é dividida em análise de currículo, pro-

va escrita e entrevista. 
7.2 Na pontuação do currículo, os pontos são cumulativos, observando-se, contudo, 

o limite máximo de cada tipo de título e experiência. os pontos serão convertidos em 
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uma nota de 0,0 a 10,0, sendo as outras notas distribuídas conforme a ordem de pon-
tuação no currículo dos candidatos. 

7.3 Na análise de currículo, da etapa 02, os candidatos serão avaliados e classifica-
dos de acordo com o quadro de pontos abaixo:

7.3.1 Experiência comprovada em EaD - 1 ponto por semestre (máximo 3 pontos);
7.3.2 Graduação - 1 ponto
7.3.3 pós-Graduação
7.3.3. 1 Especialização - 3 pontos;
7.3.3. 2 Mestrado - 4 pontos;
7.3.3. 3 Doutorado - 5 pontos;

7.4 a data da prova será divulgada após o término das inscrições, por meio do site 
<www.nute.ufsc.br/cidades/>;

7.5 a prova escrita versará sobre o conteúdo do curso, com duração máxima de 02 
(duas) horas, valendo até 10,0 pontos, que entrarão na média composta com os outros 
itens da avaliação específica, conforme fórmula para cálculo no item 6.2 deste edital, e 
versará sobre os seguintes conteúdos:

7.5.1 Conceitos básicos em Trabalho Social na Habitação;
7.5.2 Questão habitacional no Brasil;
7.5.3 Educação ambiental;
7.5.4 políticas Governamentais na área da habitação: programa de aceleração 
do crescimento (paC), Minha Casa Minha Vida (MCMV);
7.5.5 participação Social em políticas públicas;
7.5.6 Conceito de Território;
7.5.7 Modalidade de Educação à Distância;
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7.6 a entrevista será realizada no Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional 
da Universidade Federal de Santa Catarina em data a ser divulgada após o término das 
inscrições, por meio do sítio <www.nute.ufsc.br/cidades/>.

7.7 No desempenho da entrevista o candidato poderá somar até 10,0 pontos, que 
entrará na média composta com os outros itens da avaliação específica, conforme fór-
mula para cálculo no item 6.2 deste edital, e terá como critérios: 

a) Motivação quanto aos interesses pelo curso; 
b) Capacidade de argumentação (clareza e objetividade) em relação a temática do curso; 
c) Expectativas profissionais em relação ao curso; 
d) Disponibilidade de tempo para a vaga de supervisor; 
e) Apresentação e postura profissional.

7.8 o candidato que não levar a documentação exigida no item 6.4 no dia da en-
trevista, ou então não comparecer na prova escrita ou na entrevista será eliminado do 
processo seletivo.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 ocorrendo empate na pontuação, será escolhido o candidato que obtiver maior 

tempo de experiência em EaD e persistindo o empate, o candidato que tiver maior titulação.

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
9.1 O resultado da etapa 01 será divulgado no site do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.

br/cidades/> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos. 
9.1.1 a etapa 01 não prevê a interposição de recurso, uma vez que as informa-
ções prestadas no formulário de inscrição online são de inteira responsabili-
dade do candidato. 
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9.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site <www.nute.ufsc.br/ci-
dades> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos em meados de Fevereiro de 2014. 

10. DOS RECURSOS 
10.1 o candidato terá direito a recorrer do resultado da segunda etapa em até 2 dias 

úteis, a contar da publicação do resultado. 
10.2 Os recursos devem ser preenchidos em formulário específico, divulgado no site 

do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.br/cidades/> e encaminhados no prazo, apenas para 
o e-mail <cidades@nute.ufsc.br>, contendo no assunto da mensagem o título: Recurso 
referente ao Edital 02/2014 + nome do candidato. 

10.3 a redação do recurso deverá ser objetiva, clara e cordial, apontando argumento 
que fundamenta a necessidade de revisão do resultado. 

10.4 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso.

11. DA COMISSÃO EXAMINADORA
11.1 para garantir a lisura do processo, a análise da documentação, a seleção dos 

currículos e a entrevista eliminatória para a classificação das vagas, serão julgadas e 
realizadas por uma comissão composta dos seguintes membros: Coordenadora Geral 
do projeto, Coordenadores do Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE), Con-
sultoria Técnico-Científico e Designer Educacional;

11.2 a Comissão Examinadora do processo Seletivo não se responsabilizará por so-
licitações de inscrição não efetivadas por motivos de ordem técnica, ou outros fatores 
que impossibilitarem a análise dos documentos obrigatórios. 

12. DO INíCIO DAS ATIVIDADES
12.1 o início das atividades dar-se-á em Fevereiro de 2014.
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13. DA CAPACITAÇÃO
13.1 o curso de capacitação de supervisores será realizado no período e em local opor-

tunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação dos supervisores;
13.2 a formação inicial dos supervisores é obrigatória, assim como a formação conti-

nuada que acontecerá durante todo o curso. o supervisor que não tiver 100% de frequên-
cia no treinamento de formação inicial não assumirá o respectivo cargo, assim como se 
não tiver 75% de frequência na formação continuada não permanecerá no cargo.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 os supervisores que não cumprirem o exposto no item 2 (das atribuições) e 9 

(da Capacitação) desse Edital poderão, a qualquer momento, ser desligados da função;
14.2 o não acesso ao aVEa por mais de 72h, exceto períodos de recesso previstos, 

e a não entrega com pontualidade das atividades previstas são passíveis de desclassifi-
cação do candidato, inclusive no processo de seleção;

14.3 Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão 
resolvidos pela Comissão Examinadora do processo Seletivo. 

Dúvidas: (48) 3952-1903, 3952-1960 e 3952-1048.

Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2014.

aluizia aparecida Cadori
Coordenadora Geral do projeto
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APÊNDICE 6: EDITAL N° 001/2014

PROCESSO SELETIVO

a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) em conjunto com o Nú-
cleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE) da UFSC e a Coordenação do pro-
jeto Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, no uso de suas 
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o 
processo seletivo simplificado para a contratação de BOLSISTAS que atuarão como TU-
TorES no Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse 
Social, promovido pelo Ministério das Cidades e executado pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) em conjunto com a FEESC.

1. DA ESPECIFICAÇÃO
1.1 o tutor presencial atuará no Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE) 

da UFSC, situada à rua Dom Joaquim, nº 757, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. 
1.2 o tutor presencial orienta os estudantes, sanando suas dúvidas e acompanhan-

do as atividades propostas por meio do ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem 
(AVEA) e 0800. Tem como atribuições gerais as especificadas a seguir:

1.2.1 acompanhar uma turma de 100 (cem) estudantes durante o período de 
desenvolvimento do Curso; 
1.2.2 realizar a mediação nos fóruns de conteúdo e chats da sua turma;
1.2.3 avaliar as atividades realizadas e emitir feedback aos estudantes da 
sua turma;
1.2.4 auxiliar o estudante na compreensão dos objetivos do Curso, de sua 
estruturação e da metodologia de Educação à Distância (EaD);
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1.2.5 ajudar o estudante a desenvolver habilidades no uso da plataforma;
1.2.6 Conhecer o projeto pedagógico do Curso, sua organização, estrutura e 
funcionamento e conteúdo;
1.2.7 apoiar o estudante, enfatizando a autonomia, a responsabilidade no 
processo de aprendizagem colaborativa;
1.2.8 orientar os estudantes na utilização das tecnologias de informação e 
comunicação colocados à disposição pela UFSC;
1.2.9 Manter interação permanente com os estudantes no aVEa;
1.2.10 participar de reuniões, quando solicitado pelos Supervisores de Tuto-
ria e Coordenação do SaE;
1.2.11 participar da formação inicial da tutoria que ocorrerá em Fevereiro de 
2014 e da formação continuada, com cronograma a ser definido.

2. DOS REQUISITOS
2.1 para o preenchimento das vagas, os candidatos devem estar regularmente 

matriculados:
2.1.1 em cursos de graduação de arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, 
Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração, Geografia, Engenharia 
Civil ou Engenharia de produção Civil; a partir da 6ª Fase, ofertados pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ou pelo Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC); 
2.1.2 em cursos de pós-graduação de arquitetura e Urbanismo, Ciências So-
ciais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Administração, Geografia, En-
genharia Civil, Engenharia de produção Civil ou áreas afins, ofertados pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ou pelo instituto Federal de 
Santa Catarina (iFSC);
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2.2 Não ser estudante do curso para o qual está concorrendo à tutoria;
2.3 o tutor não poderá exceder 30 (trinta) horas semanais como bolsista vinculado a 

outros programas de fomento de estudo e/ou pesquisa. 
2.4 preferencialmente, ter experiência prática com o uso da plataforma Moodle ou 

ter participado de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD); 
2.5 possuir habilidades no uso de computadores e internet; 
2.6 possuir habilidades para fazer edição de texto em Word, manipular planilhas ele-

trônicas no Excel, organizar pastas e arquivos no Windows Explorer, utilizar serviços de 
e-mail (preferencialmente Gmail) e navegar na internet;

2.7 possuir nacionalidade brasileira ou visto de permanência no Brasil; 
2.8 Comunicar-se de modo claro, formal, objetivo e cordial;
2.9 Ter domínio da norma culta da língua portuguesa;
2.10 residir em Florianópolis – SC ou entorno.

3. DAS VAGAS
3.1 Para este Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizadas 50 (cinquenta) va-

gas, mais cadastro de reservas, sendo este igual a 50% do número de vagas disponibilizadas.

4. DO PRAZO, DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO
4.1 as atividades serão executadas em um período de 4 (quatro) meses.
4.2 a carga horária será de 20 (vinte) horas semanais, não flexíveis, de trabalho pre-

sencial, em turno fixo a definir, sendo o período matutino, das 08h30min às 12h30min, o 
vespertino, das 13h30min às 17h30min e o noturno das 18h00min às 22h00min, confor-
me cronograma estabelecido previamente pela respectiva Coordenação Geral do Curso. 

4.3 pelas atividades executadas o tutor receberá bolsa no valor de r$800,00 (oito-
centos reais), mensais.
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5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 para efetivar o pedido de inscrição, o candidato deverá preencher, exclusivamen-

te via internet, o formulário online disponibilizado no site do NUTE <www.nute.ufsc.br/ci-
dades/>, no período de 07/02/2014 a 18/02/2014, até às 23h59min. Nenhuma inscrição 
enviada após esse período e horário será efetivada;

5.2 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento:

5.2.1 atender aos requisitos exigidos para o exercício da tutoria;
5.2.2 Ter disponibilidade de tempo (20 horas semanais);
5.2.3 Cumprir e aceitar todos os itens e as condições presentes neste Edital;
5.2.4 responsabilizar-se pela veracidade das informações prestadas no for-
mulário de inscrição online.

5.3 a FEESC e o NUTE-UFSC não se responsabilizam por eventuais erros no preen-
chimento do formulário de inscrição online.

6. DA SELEÇÃO
6.1 O processo seletivo simplificado será realizado por uma comissão, composta 

pelas coordenações do NUTE/UFSC, nomeada pela FEESC;
6.2 O processo seletivo simplificado será realizado de acordo com as seguintes etapas: 
- Etapa 01 – Homologação das inscrições, com base na análise dos dados forneci-

dos pelos candidatos no formulário de inscrição online, de caráter eliminatório. 
- Etapa 02 – Análise curricular e prova escrita de conhecimentos, de caráter clas-

sificatório e eliminatório. Esta etapa será realizada considerando a análise de currículo 
pontuada em até 10,0 pontos, uma prova escrita pontuada em até 10,0 pontos. a classi-
ficação será feita com a média das 02(duas) notas. Fórmula para o cálculo: 
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Nc = Nac+Npe
 2

Nac - Nota da análise curricular 
Npe - Nota da prova escrita 
Nc - Nota de classificação 

6.3 os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão convocados para 
fazer a prova escrita, e apresentarem documentação comprobatória, que subsidiará a 
execução da segunda etapa. 

6.4 a documentação exigida para os candidatos à vaga de Tutor na etapa 02 será: 
- original ou cópia autenticada do comprovante de matricula; 
- original ou cópia autenticada do rG (com data de expedição). 
- original ou cópia autenticada do CpF. 
- Currículo Vitae ou Currículo Lattes atualizado. 
- original e cópia do(s) comprovante(s) de título(s) e experiência(s) da tabela descrita 

no item 7.3 (caso tenha utilizado esse(s) título(s) e/ou experiência(s) para se inscrever). 
6.5 os candidatos que tiverem as inscrições homologadas (etapa 01) deverão apre-

sentar, no dia e hora da prova escrita, pessoalmente, original e cópia legível e sem ra-
sura da documentação solicitada no item 6.4, na secretaria do NUTE-UFSC - Núcleo de 
Multiprojetos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina 
à Rua Dom Joaquim, 757, Centro, Florianópolis-SC. Em hipótese alguma será aceita 
documentação incompleta e fora do prazo estipulado. 

6.6 Serão selecionados para atuar como tutores os candidatos com o maior número 
de pontos cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas do Curso;

6.7 a participação e aprovação nas etapas de seleção não implicará na contratação 
do candidato. 
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7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 a etapa 02, conforme descrito no item 6.2, é dividida em análise de currículo e 

prova escrita. 
7.2 Na pontuação do currículo, os pontos são cumulativos, observando-se, contudo, 

o limite máximo de cada tipo de título e experiência. os pontos serão convertidos em 
uma nota de 0,0 a 10,0. 

7.3 Na análise de currículo, da etapa 02, os candidatos serão avaliados e classifica-
dos de acordo com o quadro de pontos abaixo:

7.3.1 Experiência comprovada em EaD - 1 ponto por semestre (máximo 3 
pontos).
7.3.2 Graduação

7.3.2.1 Cursando - 1 ponto;
7.3.2.2 Concluído - 2 pontos.

7.3.3 pós-Graduação
7.3.3. 1 Especialização - 3 pontos;
7.3.3. 2 Mestrado - 4 pontos;
7.3.3. 3 Doutorado - 5 pontos.

7.4 a data da prova será divulgada após o término das inscrições, por meio do site 
<www.nute.ufsc.br/cidades/>;

7.5 a prova escrita versará sobre o conteúdo do Curso, com duração máxima de 02 
(duas) horas, valendo até 10,0 pontos, que entrarão na média composta com os outros 
itens da avaliação específica, conforme fórmula para cálculo no item 6.2 deste edital, e 
versará sobre os seguintes conteúdos:

7.5.1 Conceitos básicos em Trabalho Social na Habitação;
7.5.2 Questão habitacional no Brasil;
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7.5.3 Educação ambiental;
7.5.4 políticas Governamentais na área da habitação: programa de acelera-
ção do crescimento (paC), Minha Casa Minha Vida (MCMV);
7.5.5 participação Social em políticas públicas;
7.5.6 Conceito de Território;
7.5.7 Modalidade de Ensino à Distância.

7.6 o candidato que não levar a documentação exigida no item 6.4 no dia da prova 
escrita, ou então não comparecer na prova será eliminado do processo seletivo.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 ocorrendo empate na pontuação, será escolhido o candidato que obtiver maior 

tempo de experiência em EaD e persistindo o empate, o candidato que tiver maior titulação.

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
9.1 O resultado da etapa 01 será divulgado no site do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.

br/cidades/> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos. 
9.1.1 a etapa 01 não prevê a interposição de recurso, uma vez que as infor-
mações prestadas no formulário de inscrição online são de inteira responsa-
bilidade do candidato. 

9.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site <www.nute.ufsc.br/
cidades> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos em Fevereiro de 2014. 

10. DOS RECURSOS 
10.1 o candidato terá direito a recorrer do resultado da segunda etapa em 2 dias 

úteis, a contar da publicação do resultado. 
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10.2 Os recursos devem ser preenchidos em formulário específico, divulgado no site 
do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.br/cidades/>, e encaminhados no prazo, apenas para 
o e-mail <cidades@nute.ufsc.br>, contendo no assunto da mensagem o título: Recurso 
referente ao Edital 01/2014 + nome do candidato. 

10.3 a redação do recurso deverá ser objetiva, clara e cordial, apontando argumento 
que fundamenta a necessidade de revisão do resultado. 

10.4 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso.

11. DA COMISSÃO EXAMINADORA
11.1 para garantir a lisura do processo, a análise da documentação, a seleção dos 

currículos e a prova eliminatória para a classificação das vagas serão julgadas e realiza-
das por uma comissão composta dos seguintes membros: Coordenadora Geral do pro-
jeto, Coordenadores do Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE), Consultoria 
Técnico-Científico e Designer Educacional.

11.2 a Comissão Examinadora do processo Seletivo não se responsabilizará por so-
licitações de inscrição não efetivadas por motivos de ordem técnica, ou outros fatores 
que impossibilitarem a análise dos documentos obrigatórios. 

12. DO INíCIO DAS ATIVIDADES
12.1 o início das atividades dar-se-á em Fevereiro de 2014.
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13. DA CAPACITAÇÃO
13.1 o curso de capacitação de tutores será realizado no período e em local oportu-

namente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação dos tutores;
13.2 a formação inicial dos tutores é obrigatória, assim como a formação continua-

da que acontecerá durante todo o Curso. o tutor que não tiver 100% de frequência no 
treinamento de formação inicial não assumirá o respectivo cargo, assim como se não 
tiver 75% de frequência na formação continuada não permanecerá no cargo.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 os tutores que não cumprirem o exposto no item 2 (das atribuições) e 9 (da 

Capacitação) desse Edital poderão, a qualquer momento, ser desligados da função;
14.2 o não acesso ao aVEa por mais de 72h, exceto períodos de recesso previstos, 

e a não entrega com pontualidade das atividades previstas são passíveis de desclassi-
ficação do candidato, inclusive no processo de seleção;

14.3 Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão 
resolvidos pela Comissão Examinadora do processo Seletivo. 

Dúvidas: (48) 3952 1903, 3952-1960 e 3952-1048.

Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2014.

aluizia aparecida Cadori
Coordenadora Geral do projeto
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APÊNDICE 7: EDITAL N° 003/2014

PROCESSO SELETIVO

a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) em conjunto com o Nú-
cleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE) da UFSC e a Coordenação do pro-
jeto Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, no uso de suas 
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições e as normas que regerão o 
processo seletivo simplificado para a contratação via Consolidação das Leis de Traba-
lho (CLT) dos profissionais que atuarão como MONITORES PRESENCIAIS no curso Tra-
balho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, promovido pelo Minis-
tério das Cidades e executado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 
conjunto com a FEESC.

1. DA ESPECIFICAÇÃO
1.1 o monitor presencial atuará no Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacio-

nal (NUTE) da UFSC, situada à rua Dom Joaquim, nº 757, Centro, Florianópolis, Santa 
Catarina. 

1.2 o monitor presencial orienta os estudantes e sana suas dúvidas, visando minimi-
zar ao máximo possível o índice de evasão no Curso. Tem como atribuições gerais as 
especificadas a seguir:

1.2.1 acompanhar o estudante e as atividades propostas por meio de liga-
ções telefônicas 0800, emails, SMS e pelo ambiente Virtual de Ensino apren-
dizagem (aVEa);
1.2.2 registrar os contatos telefônicos realizados, bem como anotar e trans-
mitir recados aos tutores; 
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1.2.3 Responder dúvidas ou transferi-las aos profissionais da equipe qualifi-
cada para respondê-las;
1.2.4 informar os estudantes sobre as atividades do Curso e demais 
orientações; 
1.2.5 apresentar relatórios mensais sobre o desempenho da atividade 
tutorial; 
1.2.6 atuar em parceria com o tutor e demais integrantes da equipe 
profissional; 
1.2.7 Executar demandas advindas da coordenação do Curso; 
1.2.8 participar de reuniões, quando solicitado pelos Supervisores de Tutoria 
e Monitoria;
1.2.9 participar da Formação inicial da monitoria que ocorrerá em Fevereiro 
de 2014 e da formação continuada, com cronograma a ser definido.

2. DOS REQUISITOS
2.1 Ser, no mínimo, estudante matriculado em uma Instituição de Ensino Superior, a 

partir da 4ª Fase, preferencialmente, nos seguintes cursos de graduação: arquitetura e 
Urbanismo, Ciências Sociais, pedagogia, psicologia, Serviço Social, administração, Eco-
nomia, Direito, Geografia, Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil;

2.2 Não ser estudante do curso para o qual está concorrendo à monitoria;
2.3 preferencialmente, ter experiência prática com o uso da plataforma Moodle ou 

ter participado de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD); 
2.4 possuir habilidades no uso de computadores e internet: habilidades para fazer 

edição de texto em Word, manipular planilhas eletrônicas no Excel, organizar pastas e 
arquivos no Windows Explorer, utilizar serviços de e-mail (preferencialmente Gmail) e na-
vegar na internet;

2.5 possuir nacionalidade brasileira ou visto de permanência no Brasil; 
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2.6 Comunicar-se de modo claro, formal, objetivo e cordial;
2.7 Ter domínio da norma culta da língua portuguesa;
2.8 residir em Florianópolis – SC ou entorno.

3. DAS VAGAS
3.1 Para este Processo Seletivo Simplificado serão disponibilizadas 6 (seis) vagas, 

mais cadastro de reservas, sendo esse igual a 50% do número de vagas disponibilizadas.

4. DO PRAZO, DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO
4.1 as atividades serão executadas em um período de 4 (quatro) meses.
4.2 a carga horária será de 20 (vinte) horas semanais, não flexíveis, de trabalho pre-

sencial, em turno fixo a definir, sendo o período matutino, das 08h30min às 12h30min, o 
vespertino, das 13h30min às 17h30min e o noturno das 18h00min às 22h00min, confor-
me cronograma estabelecido previamente pela respectiva Coordenação Geral do Curso. 

4.3 pelas atividades executadas o monitor receberá remuneração de r$600,00 (seis-
centos reais) + Vale Transporte + Vale alimentação; mensais. 

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 para efetivar o pedido de inscrição, o candidato deverá preencher, exclusivamen-

te via internet, o formulário online disponibilizado no site do NUTE-UFSC <www.nute.
ufsc.br/cidades/>, no período de 07/02/2014 a 14/02/2014, até às 23h59min. Nenhuma 
inscrição enviada após esse período e horário será efetivada;

5.2 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento:

5.2.1 atender aos requisitos exigidos para o exercício da monitoria;
5.2.2 Ter disponibilidade de tempo (20h semanais);
5.2.3 Cumprir e aceitar todos os itens e as condições presentes neste edital;
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5.2.4 responsabilizar-se pela veracidade das informações prestadas no for-
mulário de inscrição online.

5.3 a FEESC e o NUTE/UFSC não se responsabilizam por eventuais erros no preen-
chimento do formulário de inscrição online.

6. DA SELEÇÃO
6.1 O processo seletivo simplificado será realizado por uma comissão, composta 

pelas coordenações do NUTE-UFSC, nomeada pela FEESC;
6.2 O processo seletivo simplificado será realizado de acordo com as seguintes etapas: 
- Etapa 01 – Homologação das inscrições, com base na análise dos dados forneci-

dos pelos candidatos no formulário de inscrição online, de caráter eliminatório. 
- Etapa 02 –Análise curricular e entrevista, de caráter classificatório e eliminatório. 

Essa etapa será realizada considerando a análise de currículo pontuada em até 10,0 
pontos, e entrevista, pontuada também em até 10,0 pontos. A classificação será feita 
com a média das 02 (duas) notas. Fórmula para o cálculo: 

Nc = Nac+ Nen
 2

Nac - Nota da análise curricular 
Nen - Nota da entrevista 
Nc - Nota de classificação 

6.3 os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas serão convocados 
para fazer a entrevista e apresentarem documentação comprobatória, que subsidiará a 
execução da segunda etapa. 

6.4 a documentação exigida para os candidatos à vaga de monitor na etapa 02 será: 
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- original ou cópia autenticada do comprovante de diploma de graduação ou atesta-
do de matrícula da graduação ou pós-graduação; 

- original ou cópia autenticada do rG (com data de expedição). 
- original ou cópia autenticada do CpF. 
- Currículo Vitae ou Currículo Lattes atualizado. 
- original e cópia do(s) comprovante(s) de título(s) e experiência(s) da tabela descrita 

no item 7.3 (caso tenha utilizado esse(s) título(s) e/ou experiência(s) para se inscrever). 
- Carteira de Trabalho e o programa de integração Social (piS).
6.5 os candidatos que tiverem as inscrições homologadas (etapa 01) deverão apre-

sentar, no dia e hora da entrevista, pessoalmente, original e cópia legível e sem rasu-
ra da documentação solicitada no item 6.4, na secretaria do NUTE-UFSC - Núcleo de 
Multiprojetos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina 
à Rua Dom Joaquim, 757, Centro, Florianópolis-SC. Em hipótese alguma será aceita 
documentação incompleta e fora do prazo estipulado. 

6.6 Serão selecionados para atuar como monitores os candidatos com o maior nú-
mero de pontos cuja classificação final estiver dentro do limite de vagas do Curso;

6.7 a participação e aprovação nas etapas de seleção não implicará na contratação 
do candidato. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 a etapa 02, conforme descrito no item 6.2, é dividida em análise de currículo, e 

entrevista. 
7.2 Na pontuação do currículo, os pontos são cumulativos, observando-se, contudo, 

o limite máximo de cada tipo de título e experiência. os pontos serão convertidos em 
uma nota de 0,0 a 10,0, sendo as outras notas distribuídas conforme a ordem de pon-
tuação no currículo dos candidatos. 
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7.3 Na análise de currículo, da etapa 02, os candidatos serão avaliados e classifica-
dos de acordo com o quadro de pontos abaixo:

7.3.1 Experiência comprovada em EaD - 1 ponto por semestre (máximo 3 
pontos).
7.3.2 Graduação

7.3.2.1 Cursando - 1 ponto;
7.3.2.2 Concluído - 2 pontos.

7.3.3 pós-Graduação
7.3.3.1 Especialização - 3 pontos;
7.3.3.2 Mestrado - 4 pontos;
7.3.3.3 Doutorado - 5 pontos.

7.4 o candidato que não levar a documentação exigida no item 6.4 no dia da entrevis-
ta, ou então não comparecer na entrevista será eliminado do processo seletivo.

7.5 a entrevista será realizada no Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional 
da Universidade Federal de Santa Catarina, em data a ser divulgada após o término das 
inscrições, por meio do site <www.nute.ufsc.br/cidades/>. 

7.5.1 a etapa da entrevista será decisória, realizada através de uma entrevis-
ta e de uma redação com tema Educação a Distância; 

7.6 No desempenho da entrevista, o candidato poderá somar até 10,0 pontos, que 
entrará na média composta com os outros itens da avaliação específica, conforme fór-
mula para cálculo no item 6.2 deste edital.

7.6.1 a entrevista terá como critérios:
a) Motivação quanto aos interesses pelo Curso; 
b) Capacidade de argumentação (clareza e objetividade) em relação 
às Tecnologias Educacionais; 
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c) Expectativas profissionais em relação ao Curso; 
d) Disponibilidade de tempo para a vaga de monitor; 
e) Apresentação e postura profissional.

7.6.2 a redação será avaliada segundo abordagem do tema, coerência tex-
tual e coesão textual.

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 ocorrendo empate na pontuação, será escolhido o candidato que obtiver maior 

tempo de experiência em EaD e Monitoria e persistindo o empate, o candidato que tiver 
maior titulação.

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
9.1 O resultado da etapa 01 será divulgado no site do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.

br/cidades/> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos. 
9.1.1 a etapa 01 não prevê a interposição de recurso, uma vez que as infor-
mações prestadas no formulário de inscrição online são de inteira responsa-
bilidade do candidato. 

9.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site <www.nute.ufsc.br/
cidades> em ordem alfabética dos nomes dos candidatos Fevereiro de 2014. 
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10. DOS RECURSOS 
10.1 o candidato terá direito a recorrer do resultado da segunda etapa em até 2 dias 

úteis, a contar da publicação do resultado. 
10.2 Os recursos devem ser preenchidos em formulário específico, divulgado no site 

do NUTE-UFSC <www.nute.ufsc.br/cidades/>, e encaminhados no prazo, apenas para 
o e-mail <cidades@nute.ufsc.br>, contendo no assunto da mensagem o título: Recurso 
referente ao Edital 03/2014 + nome do candidato. 

10.3 a redação do recurso deverá ser objetiva, clara e cordial, apontando argumento 
que fundamenta a necessidade de revisão do resultado. 

10.4 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso.

11. DA COMISSÃO EXAMINADORA
11.1 para garantir a lisura do processo, a análise da documentação, a seleção dos 

currículos e a entrevista eliminatória para a classificação das vagas, serão julgadas e 
realizadas por uma comissão composta dos seguintes membros: Coordenadora Geral 
do projeto, Coordenadores do Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE), Con-
sultoria Técnico-Científico e Designer Educacional;

11.2 a Comissão Examinadora do processo Seletivo não se responsabilizará por so-
licitações de inscrição não efetivadas por motivos de ordem técnica, ou outros fatores 
que impossibilitarem a análise dos documentos obrigatórios. 

12. DO INíCIO DAS ATIVIDADES
12.1 o início das atividades dar-se-á em Fevereiro de 2014.
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13. DA CAPACITAÇÃO
13.1 o curso de capacitação de monitores será realizado no período e em local 

oportunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação dos monitores 
contratados;

13.2 a formação inicial dos monitores é obrigatória, assim como a formação conti-
nuada que acontecerá durante todo o Curso. o monitor que não tiver 100% de frequên-
cia no treinamento de formação inicial não assumirá o respectivo cargo, assim como se 
não tiver 75% de frequência na formação continuada não permanecerá no cargo.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 os monitores que não cumprirem o exposto nos itens 2 (das atribuições) e 9 

(da Capacitação) desse edital, poderão, a qualquer momento, ser desligados da função;
14.2 o não acesso ao aVEa e e-mails por mais de 72h, exceto períodos de recesso 

previstos, e a não entrega com pontualidade das atividades previstas são passíveis de 
interrupção de contrato de trabalho, inclusive no processo de seleção; 

14.3 Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias serão 
resolvidos pela Comissão Examinadora do processo Seletivo. 

Dúvidas: (48) 3952 1903, 3952-1960 e 3952-1048.
Florianópolis, 07 de Fevereiro de 2014.

aluizia aparecida Cadori
Coordenadora Geral do projeto
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APÊNDICE 8: FEEdBaCk DO CURSO DE TRABALHO SOCIAL EM 
PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

olá Tutor, 
a Equipe de Gestão do SaE gostaria de saber a sua opinião sobre o ambiente de 

trabalho do nosso Curso e o acompanhamento da equipe. Este feedback será essencial 
para o aprimoramento do nosso trabalho, portanto, sua participação é fundamental!

assinale uma opção na escala progressiva de 1 a 5, sendo 1 a menor avaliação e 
5 a maior avaliação. Se preferir, acrescente um comentário.

a) ambiente de trabalho, espaço físico, equipamentos e acomodações em gerai:
1  2  3  4  5    Comentário 

B) Material didático, aVEa e a metodologia de ensino do Curso:
1  2  3  4  5    Comentário 

C) acompanhamento da equipe de Monitoria:
1  2  3  4  5    Comentário 

D) acompanhamento da equipe de Supervisão de Tutoria:
1  2  3  4  5    Comentário 

E) acompanhamento da equipe de Gestão do SaE:
1  2  3  4  5    Comentário 

Comentários adicionais: (use o verso da folha)



228 Relatório Final: aspectos gerais do Curso de Capacitação

APÊNDICE 9: CRONOGRAMA DO CURSO

Apêndices

(continua na próxima página)
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Eixos e temas
MÓDULO II

(continua na próxima página)
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Eixos e temas
MÓDULO II

(continua na próxima página)
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Instrumentos de 
planejamento

MÓDULO III
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APÊNDICE 10: ENCONTRO TÉCNICO ENTRE AUTORES E A EQUIPE 
NUTE-UFSC

ENCONTRO TÉCNICO ENTRE AUTORES E A EQUIPE NUTE-UFSC: CURSO DE CAPACITAÇÃO 
TRABALHO O SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Dias: 03 e 04 de fevereiro de 2014
Local: auditório do NUTE-UFSC – Florianópolis, SC.
Participantes: equipe MCiDaDES, autores, consultores e equipe NUTE-UFSC 

PROGRAMAÇÃO

03/02/2014

Manhã
9h-9h15 abertura (NUTE-UFSC e MCidades)
9h15-9h40 apresentação dos autores e das equipes 
10h-10h30 MCidades: trabalho social e o manual de intervenção do trabalho social
10h30-10h45 pausa para o café
10h45-11h15 identidade Visual do Curso
11h15-11h30 Panorama sobre o processo de inscrição e perfil dos candidatos
11h30-12h audiovisual: atividades, método e outras mídias
12h-13h30 intervalo para o almoço
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Tarde
13h30-16h15 Oficina: debate sobre o plano de ensino-aprendizagem e o sistema de ava-
liação do Curso
16h15-16h30 pausa para o café
16h30-17h ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem (aVEa) e suas possibilidades
17h-18h Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE)

04/02/2014

Manhã
9h-12 Gravação das entrevistas e videaulas; 
10h30-10h45 pausa para o café
9h-12 alinhamento do conteúdo dos capítulos do livro entre autores e equipe NUTE
-UFSC (DE, DG, aVEa, SaE) – atividade paralela às gravações.
12h-13h30 intervalo para o almoço

Tarde
13h30-18h Gravação das entrevistas e videoaulas
15h30-15h45 pausa para o café
13h30-18h alinhamento do conteúdo dos capítulos do livro entre autores e equipe NUTE-
UFSC (DE, DG, aVEa, SaE) – atividade paralela às gravações.
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APÊNDICE 11: CRONOGRAMA - FORMAÇÃO PRESENCIAL DA 
EQUIPE DO SAE COM OS AUTORES

CRoNogRaMa SiSTEMa DE aCoMPaNHaMENTo ao ESTUDaNTE (SaE)  
FoRMação CoM aUToRES

CURSo DE CaPaCiTação TRaBalHo SoCial EM PRogRaMaS DE HaBiTação DE iNTERESSE SoCial 
13/03 - 11/06

FoRMaçÕES CoM oS aUToRES iNÍCio FiM

Módulo I - Marco conceitual

CAPíTULO 01 - Trabalho Social na 
Habitação, conceitos básicos e novas 
diretrizes do Ministério das Cidades 
para o Trabalho Social.

Professora 
Maria do 
Carmo Brant 
de Carvalho

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 10-mar

Semana do Capítulo 13-mar 19-mar

Fórum de discussão 13-mar 26-mar

Módulo II - Eixos e temas

CAPíTULO 02 - Mobilização, 
organização, fortalecimento social, e 
acompanhamento e gestão social da 
intervenção.

Professora 
Evaniza 
Rodrigues

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 17-mar

Semana do Capítulo 20-mar 26-mar

Fórum de discussão 20-mar 2-abr

CAPíTULO 03 - Desenvolvimento 
socioeconômico conceitos e práticas 
no âmbito do Programa de Aceleração 
do Crescimento e do Programa Minha 
Casa Minha Vida.

Professora 
Ruth Jurberg

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 19-mar

Semana do Capítulo 27-mar 2-abr

Fórum de discussão 27-mar 9-abr

CAPíTULO 04 - Educação Ambiental no 
Trabalho Social

Professora 
Andrea Paula 
Carestiato

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 24-mar

Semana do Capítulo 3-abr 9-abr

Fórum de discussão 3-abr 16-abr

Apêndices
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CRoNogRaMa SiSTEMa DE aCoMPaNHaMENTo ao ESTUDaNTE (SaE)  
FoRMação CoM aUToRES

CURSo DE CaPaCiTação TRaBalHo SoCial EM PRogRaMaS DE HaBiTação DE iNTERESSE SoCial 
13/03 - 11/06

FoRMaçÕES CoM oS aUToRES iNÍCio FiM

CAPíTULO 05 - Planejamento e 
Orçamento familiar.

Professor 
André Xavier

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores --

Semana do Capítulo 10-abr 16-abr

Fórum de discussão 10-abr 23-abr

CAPíTULO 06 - Gestão condominial e 
educação patrimonial.

Professora 
Márcia Terlizzi

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 8-abr

Semana do Capítulo 17-abr 23-abr

Fórum de discussão 17-abr 30-abr

CAPíTULO 07 - Estratégias de 
enfrentamento da violência nos 
territórios.

Professor 
Pedro 
Strozenberg

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 17-abr

Semana do Capítulo 24-abr 30-abr

Fórum de discussão 24-abr 7-mai

Módulo III - Instrumentos de planejamento

CAPíTULO 08 - Projeto de Trabalho 
Social de intervenções territorializadas.

Professora 
Tássia Regino

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 25-abr

Semana do Capítulo 01/05 
Feriado 7-mai

Fórum de discussão 01/05 
Feriado 14-mai

CAPíTULO 09 - Projeto de Trabalho 
Social de intervenções destinadas à 
demanda aberta.

Professora 
Flávia Mota

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 29-abr

Semana do Capítulo 8-mai 14-mai

Fórum de discussão 8-mai 21-mai
(continua na próxima página)
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CRoNogRaMa SiSTEMa DE aCoMPaNHaMENTo ao ESTUDaNTE (SaE)  
FoRMação CoM aUToRES

CURSo DE CaPaCiTação TRaBalHo SoCial EM PRogRaMaS DE HaBiTação DE iNTERESSE SoCial 
13/03 - 11/06

FoRMaçÕES CoM oS aUToRES iNÍCio FiM

CAPíTULO 10 - Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial

Professora 
Lareyne 
Almeida

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 8-mai

Semana do Capítulo 15-mai 21-mai

Fórum de discussão 15-mai 28-mai

CAPíTULO 11 - Plano de 
reassentamento e medidas 
compensatórias.

Professora 
Gislaine 
Magalhães

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 13-mai

Semana do Capítulo 22-mai 28-mai

Fórum de discussão 22-mai 4-jun

Módulo IV - Contratação

CAPíTULO 12 - Gestão, licitações, 
convênios e contratos.

Professora 
Flávia Mota

Formação Supervisores/
Tutores/Monitores 30-abr

Semana do Capítulo 29-mai 4-jun

Fórum de discussão 29-mai 11-jun

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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APÊNDICE 12: EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO

1ª FORMAÇÃO DE CONTEÚDO:
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDANTE

TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

CAPíTULO 1
Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do Ministério 

das Cidades para o Trabalho Social

PROFESSORA: Maria do Carmo Brant de Carvalho.
Dia: 10 de março de 2014.
Local: auditório NUTE-UFSC – Florianópolis, SC.
Carga horária: 4 horas.
Participantes: Equipe de acompanhamento ao Estudante.

PROGRAMAÇÃO
10/03/2014

Manhã:
• 8h00min-8h05min: abertura – aluizia Cadori
• 8h05min-8h15min: apresentação professora/autora 
• 8h15min-10h15min: 1ª parte conteúdo Cap. 1 – Maria do Carmo
• 10h15min-10h30min: intervalo – participantes
• 10h30min-11h15min: 2ª parte conteúdo Cap.1 – Maria do Carmo
• 11h15min-12h00min: Espaço para dúvidas e discussões – participantes

Tarde:
• 14h00min-14h05min: abertura – aluizia Cadori
• 14h05min-14h15min: apresentação professora/autora
• 14h15min-16h15min: 1ª parte conteúdo Cap. 1 – Maria do Carmo
• 16h15min-16h30min: intervalo – participantes
• 16h30min-17h15min: 2ª parte conteúdo Cap.1 – Maria do Carmo
• 17h15min-18h00min: Espaço para dúvidas e discussões – participantes
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APÊNDICE 13: PLANILHA 01 - FÓRUNS DOS CAPíTULOS 

MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

I - Marco 
conceitual

1 - Trabalho 
Social na Habi-
tação, conceitos 
básicos e novas 
diretrizes do 
Ministério das 
Cidades para o 
Trabalho Social.

Maria do 
Carmo 
Brant 
de Carvalho 

O que tem sido o Trabalho Social na 
sua experiência? Sobre o discutido, 
no capítulo, o que trouxe de novo 
para seu trabalho? Para você qual é o 
maior desafio do Trabalho Social?

Trabalho Social - Interven-
ção - Estratégias - Pro-
jetos Sociais - Inclusão 
Social

II - Eixos e 
temas

2 - Mobilização, 
organização, 
fortalecimento 
social e acom-
panhamento e 
gestão social da 
intervenção

Evaniza 
Rodrigues

Como a ação do Trabalho Social pode 
fomentar a organização de comu-
nidades e entidades autônomas e 
atuantes?

Organização Social - Pro-
tagonismo - Diagnóstico 
- Realidade Social

II - Eixos e 
temas

3 - Desenvol-
vimento so-
cioeconômico 
– conceitos 
e práticas no 
âmbito do 
Programa de 
Aceleração do 
Crescimento e 
do Programa 
Minha Casa 
Minha Vida

Ruth 
Jurberg 

De que forma vocês acreditam que 
o Poder Público poderia melhorar e 
ampliar os indicadores de desenvolvi-
mento econômico a partir da aborda-
gem apresentada nesse módulo?

Políticas Públicas - De-
senvolvimento Social 
- Articulação - Potenciali-
dades

Apêndices
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

II - Eixos e 
temas

4 - Educação 
Ambiental no 
Trabalho Social

Andrea 
Paula 

Considerando a característica da 
transversalidade da Educação Am-
biental, pré e pós-obra, identifique em 
seu território os principais elementos 
da EA desenvolvidos pelo Trabalho 
Social em Programas de Habitação 
de Interesse Social. Comente qual 
seria a forma ideal para conseguir, 
dentro do Trabalho Social, as exigên-
cias e as demandas que promovam a 
prática da Educação Ambiental.

Sustentabilidade - Capa-
citação de profissionais 
- Conscientização Social - 
Diagnóstico Participativo

II - Eixos e 
temas

5 - Planejamen-
to e Orçamento 
Familiar

André 
Xavier

Como o Orçamento Familiar pode 
contribuir para as finanças de uma 
residência?

Planejamento familiar - 
Orçamento e Articulações 
- Prioridades - Organiza-
ção Estruturada

II - Eixos e 
temas

6 - Gestão 
condominial e 
educação patri-
monial

Márcia 
Terlizzi

No capítulo 6 foram apresentadas as 
possíveis formas de administrar um 
condomínio - auto-gestão, co-gestão 
e contratação de administradora - e 
a diferença entre gestão e adminis-
tração de um condomínio. A partir 
desses conteúdos e de sua experiên-
cia, ou como trabalhador social e/ou 
como morador de um condomínio, 
relate quais estratégias podem ser 
utilizadas para garantir a participação 
ativa dos moradores na gestão e ad-
ministração de seu espaço coletivo 
de moradia. Vamos compartilhar ex-
periências!

Participação Coletiva 
- Diálogos - Autogestão - 
Convenções

(continua na próxima página)
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

II - Eixos e 
temas

7 - Estratégias 
de enfrentamen-
to da violência 
nos territórios

Pedro 
Strozenberg

Um trecho de um jornal de grande 
circulação nacional trouxe este de-
poimento: “Chegaram quatro rapazes 
lá na minha casa e falou que eu tinha 
48 horas para sair de dentro de casa. 
Eu simplesmente peguei minha mulher 
e o menino e parti”, declarou uma das 
vítimas, anonimamente. “E se você não 
pagar naquele dia, eles te mandam sair 
de casa, sem direito a nada, só com a 
roupa do corpo”, completou. Esse re-
lato foi sucedido de uma reportagem 
do Fantástico, da TV Globo, que apon-
tava a presença de milicianos em um 
dos condomínios do Programa habita-
cional Minha casa minha Vida. O que 
se pode fazer em casos como esses? 
Como lidar com a tentativa de grupos 
ilegais armados controlarem os novos 
empreendimentos?

Mediação de conflitos 
- Políticas Públicas - Par-
cerias - Ações Preventivas 
- Educação

III - 
Instrumentos 
de 
Planejamento

8 - Instrumentos 
de  
Planejamento

Tássia 
Regino

1 - Considerando a sua experiência, 
as aulas anteriores e esta aula, qual a 
maior dificuldade que você identifica 
para a elaboração de um bom Projeto 
de Trabalho Social em Projetos Ha-
bitacionais? E como a equipe a que 
você está vinculada tem se organiza-
do para este processo? 

2 - Que potencialidades você identi-
fica na formulação e implementação 
de um Projeto de Trabalho Social de 
projeto habitacional seguindo as dire-
trizes atuais?

Projetos - Eixos - Mobili-
zação - Prazos - Diagnós-
ticos

Apêndices
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

III - 
Instrumentos 
de 
Planejamento

9 - Projeto de 
Trabalho Social 
de intervenções 
destinadas à 
demanda aberta

Flávia 
Lúcia 
Coelho 
Mota 
Pinheiro

A partir da compreensão dos con-
ceitos demanda aberta e demanda 
fechada, responda: A) Como você per-
cebe o desenvolvimento do Trabalho 
Social na fase 1. Pós-Assinatura do 
convênio TS, na fase 2. Pré-Contra-
tual com o beneficiário e na fase 3. 
Pós-Contratual com os beneficiários; 
B) Comente os desafios que você 
identifica em trabalhar com demanda 
aberta e demanda fechada comparan-
do as principais diferenças e apresen-
tando as soluções para enfrentá-las 
na sua prática.

Demandas - Mediação - 
Trabalho Social - Burocra-
tização - Beneficiários

III - 
Instrumentos 
de 
Planejamento

10 - Plano de 
Desenvolvimen-
to Socioterrito-
rial

Lareyne 
Almeida

1 - Você está de acordo que o setor 
privado pode ser envolvido no proces-
so de melhoria das condições de vida 
da população? Quais ações a equipe 
social pode realizar para envolver o 
setor privado?

2 - Se o Secretário de Habitação do 
meu município me convida para eu 
assumir a equipe de coordenação da 
elaboração do PDST (Plano de De-
senvolvimento Socioterritorial) de um 
determinado empreendimento: 
- Qual é o perfil do grupo que monta-
rei?  
- Quais habilidades/competências 
já tenho sobre a preparação de um 
PDST e quais ainda preciso me aper-
feiçoar?

Aperfeiçoamento - Vulne-
rabilidade - Parceria - For-
talecimento de iniciativas

(continua na próxima página)
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

III - 
Instrumentos 
de 
Planejamento

11 - Plano de 
reassentamento 
e medidas com-
pensatórias 

Gislaine 
Magalhães

A Portaria 317/MCIDADES, de 18 de 
julho de 2013, ao dispor sobre os 
impactos de deslocamentos involun-
tários de pessoas, impõe soluções de 
atendimento e dentre essas soluções, 
afirma que o Reassentamento, atra-
vés de reposição do imóvel afetado 
por unidade habitacional construída 
para esse fim ou adquirida no mer-
cado, deve sempre ser a solução 
prioritária. Disso decorre que o plane-
jamento territorial deve prever áreas 
para a produção habitacional de inte-
resse social, não só para atendimento 
da demanda habitacional aberta, mas 
também para garantir reassentamen-
tos que se façam necessários. 

Nas cidades em que vocês atuam, 
como se dá esse planejamento, há 
terrenos gravados como ZEIS (Zonas 
Especiais de Interesse Social) vazias? 
Quais mecanismos têm sido adota-
dos nessas cidades para atendimento 
das famílias impactadas com deslo-
camentos involuntários?

Reordenamento Urbano 
- Fiscalização - Interesse 
Público

Apêndices
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

IV - 
Contratação

12 - Gestão, 
licitações, con-
vênios e contra-
tos.

Flávia 
Lúcia 
Coelho 
Mota 
Pinheiro

Um proponente que chamaremos 
aqui de MUNICÍPIO, captou junto ao 
Governo Federal recursos para a ela-
boração e implementação de um em-
preendimento em áreas de interesse 
social. O município montou um grupo 
de trabalho multidisciplinar com a 
participação social, jurídica e da área 
física que passou a se reunir sema-
nalmente para monitorar o trabalho 
do empreendimento. A representante 
social, que é o TR do MUNICÍPIO, se 
via pressionada nessas reuniões em 
função da necessidade da conso-
lidação de um cronograma físico e 
financeiro do empreendimento. Uma 
das decisões tomadas, em função do 
MUNICÍPIO não ter equipe suficiente 
para realizar todo o trabalho, foi licitar 
o Trabalho Social.

Sabendo da importância, da obriga-
toriedade e da necessidade do MU-
NICÍPIO, o TR precisaria estabelecer 
uma gestão compartilhada com a 
contratada e com as demais políticas 
públicas do MUNICÍPIO.

(continua na próxima página)
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MÓDULO CAPíTULO AUTOR PERGUNTAS DO FÓRUM PALAVRAS-CHAVE

IV - 
Contratação

12 - Gestão, 
licitações, con-
vênios e contra-
tos.

Flávia 
Lúcia 
Coelho 
Mota 
Pinheiro

Pergunto: 
- Como você vê a pressão que o TR 
sente nas reuniões com os demais 
setores da administração? O que su-
gere? 
- O que o TR deve observar para fazer 
a licitação? 
- Como o TR do proponente pode 
fazer uma boa gestão de contrato, 
levando em consideração o tempo da 
obra versus tempo das pessoas ver-
sus tempo do trabalho social? O que 
fazer quando a meta física está em 
desequilíbrio com a meta financeira? 
- Por outro lado, como as contratadas 
percebem a falta de legitimidade e 
representatividade que possuem para 
tratar de assuntos das políticas publi-
cas do território? O que sugerem? 
- Como o TR pode viabilizar a forma-
ção de um GT municipal envolvendo 
todos os órgãos do MUNICÍPIO?

Intervenção - Resultados - 
Termo de referência - Ges-
tão Social

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

Apêndices



245

APÊNDICE 14: BANCO DE PRÁTICAS I – EXPERIÊNCIAS E BANCO 
DE PRÁTICAS II – NOVOS PROJETOS
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do Banco de 
Experiências? 
Sim - 01; 
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02; Não - 03.

Observação (notas 
referentes a 
experiências que, 
por exemplo, não 
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o roteiro mas 
mesmo assim 
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Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

APÊNDICE 15: ESTRATÉGIAS, AÇÕES E ANÁLISES – BANCO DE 
PRÁTICA I E II

PRÁTICAS I - EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS II - NOVOS 
PROJETOS PERíODO

E-mail e mensagem via AVEA 
informativo sobre existência do Banco 
de Práticas, bem como de outros 
espaços do Curso.

31/03/2014

Mensagem via AVEA incentivando a 
participação no Banco de Práticas I 02/04/2014

E-mail e mensagem via AVEA 
explicando a função e objetivo do 
espaço do Banco de Práticas

E-mail e mensagem via AVEA 
explicando a função e objetivo do 
espaço do Banco de Práticas

03/04/2014

E-mail informativosobre o Banco de 
Práticas I 03/04/2014

(continua na próxima página)
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PRÁTICAS I - EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS II - NOVOS 
PROJETOS PERíODO

E-mail com orientações aos estudantes 
sobre o Banco de Práticas I e II

E-mail com orientações aos estudantes 
sobre o Banco de Práticas I e II 04/04/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 04/04/2014

E-mail informativo sobre o Banco de 
Práticas II 10/04/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 11/04/2014

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

16/04/2014

E-mail sobre o fechamento do Fórum 4 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

E-mail sobre o fechamento do Fórum 4 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

16/04/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 16/04/2014

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

22/04/2014

E-mail convite para participar da seção 
Práticas I e II

E-mail convite para participar da seção 
Práticas I e II 23/04/2014

E-mail a todos incentivando a 
participação no Banco de Práticas I e II

E-mail a todos incentivando a 
participação no Banco de Práticas I e II 23/04/2014

E-mail informativo a todos 
incentivando a participação no Banco 
de Práticas I e II

E-mail informativo a todos 
incentivando a participação no Banco 
de Práticas I e II

23/04/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 23/04/2014

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

24/04/2014

E-mail sobre o fechamento do Fórum 5 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

E-mail sobre o fechamento do Fórum 5 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

24/04/2014

Apêndices
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PRÁTICAS I - EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS II - NOVOS 
PROJETOS PERíODO

E-mail sobre o fechamento do Fórum 6 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

E-mail sobre o fechamento do Fórum 6 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

01/05/2014

E-mail de incentivo aos cursitas a 
participar do Práticas I e II

E-mail de incentivo aos cursitas a 
participar do Práticas I e II 02/05/2014

Envio de mensagem no Fórum Geral 
sobre os bancos de práticas I e II

Envio de mensagem no Fórum Geral 
sobre os bancos de práticas I e II 05/05/2014

E-mail sobre o fechamento do Fórum 7 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

E-mail sobre o fechamento do Fórum 7 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

08/05/2014

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

12/05/2014

E-mail sobre o fechamento do Fórum 8 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

E-mail sobre o fechamento do Fórum 8 
incentivando todos a participarem do 
Banco de Práticas I e II

15/05/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 16/05/2014

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

E-mail de agradecimento e convite à 
participação dos demais estudantes 
no banco de práticas I e II

19/05/2014

E-mail incentivando a participação de 
todos nos bancos de práticas I e II, 
citando exemplos de experiências e 
projetos já postados

E-mail incentivando a participação de 
todos nos bancos de práticas I e II, 
citando exemplos de experiências e 
projetos já postados

19/05/2014

E-mail a todos incentivando a 
participação no Banco de Práticas I e II

E-mail a todos incentivando a 
participação no Banco de Práticas I e II 20/05/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 20/05/2014

Mensagem via AVEA Mensagem via AVEA 21/05/2014

SMS sobre o Banco de Práticas II 23/05/2014

Pop-up sobre o Banco de Práticas II 26/05 - 30/05

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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AÇÕES PERíODO
Supervisão de Tutoria 1 - incentivo sobre o Banco de Práticas I e II nos fe-
chamentos dos Fóruns; incentivo individual aos estudantes, pelos tutores, 
no contato diário com o seu grupo; e diálogo sobre as experiências e os 
projetos via e-mail, orientando e esclarecendo sobre os relatos. (e-mails, 
mensagem individual e contato via telefone.)

02/06  - 06/06

Supervisão de Tutoria 2 - Quem não postou: continuidade envio de e-mail 
com periodicidades semanal convidando a participar; postagem parcial: 
acompanhamento do tutor para adequação ao roteiro, Portaria e livro; e 
Postagem integral: Convite para participação do Banco de Práticas II e 
acompanhamento do tutor para adequação ao roteiro, Portaria e livro. 
(e-mails, mensagem individual e contato via telefone.)

02/06 - 06/06

Supervisão de Tutoria 3 - e-mails coletivos e individuais, propaganda nos 
comentários e fechamento de Fóruns do Capítulo e Fórum Geral, bem 
como contato via telefone para orientar sobre os Bancos I e II

30/05 - 02/06

Supervisão de Tutoria 4 - e mails coletivos e individuais, comentários nos 
fechamentos de Fóruns de Capítulo e Fórum Geral, e-mails coletivos e indi-
viduais, mensagem individual e contato via telefone.

30/05 - 02/06

Supervisão de Tutoria 5 - e-mails coletivos e individuais motivando os 
estudantes a fazerem os ajustes. Controle de"que ações já foram reali-
zadas" e "alterações efetivamente realizadas", a ser preenchido mais no 
final do Curso.

21/05 -02/06

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.

PERíODO DE LEVANTAMENTO DE DADOS: 19/05 - 23/05

NOVAS ALTERNATIVAS:
1. ao realizar os fechamentos dos "Fóruns de Conteúdo" mencionar as outras ferramentas de 
aprendizagem disponíveis no sistema, citar o Banco de Práticas; 

2. utilizar mecanismo da pop-up;

3. utilizar mecanismo do SMS;

4. efetuar ligações aos que participaram do Banco de Práticas I - Experiências, a conhecer e 
postar no Práticas; II - Novos Projetos.

5. medidas de ação imediata aos que tem postagens incompletas nos Bancos, contato via 
mensagem ou telefone pelo/a tutor/a;

6. conversar com super's x tutores, promover debate afim de  traçar diferenças/conhecer os 
bancos de práticas I e II;

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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ANÁLISES
período 19/05 - 23/05

PRÁTICAS I - EXPERIÊNCIAS

LEVANTAMENTO ANÁLISE

Situação Contagem
Supervisão 

Administrativa

A maioria das postagens está incompleta, mesmo 
após solicitação de alguns tutores para completar 
a postagem. 

1 31

2 35

3 14

Supervisão 
Pedagógica

Grande número de postagens parcial e incomple-
ta (2 e 3), adicionado quadro de "ação imediata", 
para propor aos/as tutores/as contato para maio-
res orientações aos que apresentarem postagens 
inconpletas (experências, ou novos projetos), ca-
racterizados pelos números 2 e 3.

Total 80

PRÁTICAS II - NOVOS PROJETOS

LEVANTAMENTO ANÁLISE

Situação Contagem

Supervisão 
Administrativa

A maioria das postagens é a mesma do Banco 
de Experiências ou deveriam ter sido publicadas 
lá (24 postagens). Eu vi que tem algumas posta-
gens que não constam aqui, Região SUL Salete, 
grupo 45, por exemplo, ela postou 3 vezes e é 
com o roteiro do Experiências. 

1 19

2 9

3 6

Supervisão 
Pedagógica

Algumas postagens estão aparecendo em ambos 
os bancos, é necessário que os/as tutores/as 
orientem seus estudantes. Adicionado mesmo 
quadro de "ação imediata" para auxilar aos/as 
tutores/as nos contatos com os/as estudantes.

Total 34

(continua na próxima página)
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período 30/05 - 06/06
PRÁTICAS I - EXPERIÊNCIAS

LEVANTAMENTO ANÁLISE

Situação Contagem

Supervisão 
Pedagógica

Percebida adaptações, alterações, correções de 
duplicidade e muitas novas postagens. Alguns re-
gistros apesar do contato do/a tutor/a para realiza-
ção de referidas adaptações, ainda permaneceram 
sem o retorno do estudante.

1 61

2 47

3 20

Total 128

PRÁTICAS II - NOVOS PROJETOS

LEVANTAMENTO ANÁLISE

Situação Contagem

Supervisão 
Pedagógica

Também foi percebida adaptações, alterações e 
correções de duplicidade, além de novos registros 
de postagens; porém em menor número do que o 
Banco Experiências. Assim como o Banco de Expe-
riências, apesar do contato dos/as tutores/as para 
alterações ou adaptações, não foram obtidos retor-
no de alguns/as estudantes.

1 25

2 17

3 6

Total 48

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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APÊNDICE 16: INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO AOS 
ESTUDANTES 
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INÍCIO 14/03 2209         

CAP 1 20/03 785         

CAP 2 27/03 571 1.190 3258       

CAP 3 03/04 465 1127 3556       

CAP 4 08/04 416 954 3689       

CAP 5 17/04 355 944 3753       

CAP 6 24/04 330 924 3814  24     

CAP 7 02/05 318 864 3869       

CAP 8 09/05 265 894 3892       

CAP 9 16/05 259 877 3915       

CAP 10 22/05 257 865 3929       

CAP 11 29/05 251 866 3934       

CAP 12 02/06 237 857 3936 1095 35 136 2,69%   

CAP 12 05/06 233 831 3522 1074 47 420 8,31%   

 10/06 229 809 2647 223 48 1320 26,00%   

FIM DO 
CURSO 11/06 226 778 1734 202 48 2266 44,86% 79 1,56%

 12/06 225 756 1260 192 48 2762 54,68% 92 1,82%

 13/06 225 753 1237 189 48 2790 55,24% 93 1,84%

PRAZO 
AVAL. 
FINAL

16/06 224 742 1037 174 49 3002 59,43% 104 2,05%

 17/06 221 718 839 154 51 3222 63,77% 168 3,32%

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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APÊNDICE 17: MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O ESTUDANTE 
CONCLUINTE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNivERSiDaDE FEDERal DE SaNTa CaTaRiNa

NÚClEo MUlTiPRoJEToS DE TECNologia EDUCaCioNal- NUTE
RUA DOM JOAQUIM, 757 – CENTRO – CEP: 88015-310 - FLORIANÓPOLIS - SC

TELEFONE (048) 3952.1900 - FAX(048) 3224.8869 – e-mail: secretaria@nute.ufsc.br

DECLARAÇÃO

Declaramos que o(a) estudante , inscrito(a) sob o CpF 
nº , concluiu o curso de extensão universitária Curso de Ca-
pacitação Trabalho Social em programas de Habitação de interesse Social, na moda-
lidade de Educação a Distância, promovido pela Secretaria Nacional de Habitação do 
Ministério das Cidades e realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina por meio 
do Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional. 

Conteúdo Programático do Curso:

Capítulo 1. Trabalho Social na Habitação, conceitos básicos e novas diretrizes do 
Ministério das Cidades para o Trabalho Social.

Capítulo 2. Mobilização, organização, fortalecimento social e acompanhamento e 
gestão social da intervenção.

Apêndices
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Capítulo 3. Desenvolvimento socioeconômico – conceitos e práticas no âmbito do 
programa de aceleração do Crescimento e do programa Minha casa Minha Vida.

Capítulo 4. Educação ambiental no Trabalho Social.
Capítulo 5. planejamento e orçamento Familiar.
Capítulo 6. Gestão condominial e educação patrimonial.
Capítulo 7. Estratégias do enfrentamento da violência nos territórios.
Capítulo 8. projeto de Trabalho Social em intervenções territorializadas.
Capítulo 9. projeto de Trabalho Social de intervenções destinadas à demanda aberta.
Capítulo 10. plano de Desenvolvimento Socioterritorial.
Capítulo 11. plano de reassentamento e medidas compensatórias.
Capítulo 12. Gestão, licitações, convênios e contratos.

De acordo com o Guia do Estudante, item 7.9, página 39, a fim de obter a certifica-
ção, era imprescindível o aproveitamento de 70% ou mais de acertos na avaliação Final 
e Individual de Aprendizagem e a realização da Avaliação Final do Curso. O estudante 

 obteve % de acertos na avaliação Final e individual 
de Aprendizagem e realizou a Avaliação Final do Curso, se tornando, portanto, um estu-
dante concluinte do Curso.

período de realização do Curso: 13 de março a 11 de junho de 2014.

Carga horária: 120 horas.

Florianópolis, 15 de Setembro de 2014.

Dra. Aluizia Aparecida Cadori 
Coordenadora Geral do projeto
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APÊNDICE 18: OUTROS MATERIAIS DESENVOLVIDOS PELA 
EQUIPE DG AO LONGO DO CURSO
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Rua Dom Joaquim, 757 - Centro - CEP 88015-310 - Florianópolis - SC
Fone (48) 3952.1900 - Fax (48) 3224.8869

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO 
PROJETO MCIDADES

Trabalho social em
programas de habitação

de interesse social

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Declaramos para os devidos fins que  par�cipou do SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 
MCIDADES - Curso de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, promovido pela Coordenação 
Geral do Projeto, nos dias 6 e 7 de novembro de 2014, com carga horária total de 10 horas, no Núcleo Mul�projetos de Tecnologia 
Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 07 de novembro de 2014.

 
Dra. Aluizia Aparecida Cadori 
Coordenadora Geral do Projeto 

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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APÊNDICE 19: CONTEÚDOS GRAVADOS NO PEn Card

Apêndices

1. Pré-Curso
Boas-vindas
programa do Curso
portarias

2. E-book

3. Livro versão PDF 

4. Webteca
Textos
Vídeos

5. Perguntas e Respostas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 12
Tema Técnico

Teleaula 1
Teleaula 2

6. Práticas I - Experiências
Banco de Experiências / região Norte
Banco de Experiências / região Nordeste
Banco de Experiências / região Centro-Oeste
Banco de Experiências / região Sudeste
Banco de Experiências / região Sul

7. Práticas II - Novos Projetos
Banco de Práticas / região Nordeste
Banco de Práticas / região Centro-Oeste
Banco de Práticas / região Sudeste
Banco de Práticas / região Sul

8. Conteúdo extra sobre os autores, con-
sultores técnico-científicos e coordena-
ção do projeto

9. Certificado de Conclusão do Curso
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APÊNDICE 20: TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

1. OBJETO
1.1. a licitação tem como objeto a contratação de serviços de impressão de material 

2. JUSTIFICATIVA
2.1. os serviços são necessários para viabilizar a confecção dos kits com materiais a 
serem disponibilizados aos participantes do curso previsto no Convênio celebrado entre 
a UFSC e o MCiDaDES.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO
LOTE 1

Kit livro e marcador de texto

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01
Livro Constituído por “Miolo” e “Capa com orelha”. 1.000

01
Livro

1.1.1 Miolo:

• Formato aberto: 42x27 (cm);
• Formato Fechado: 21x27 (cm);
• Número de páginas: 336 páginas;
• Cores: 4x4;
• Papel: off-set;
• Gramatura: 90g/m²;
• Acabamento: costurado e colado a quente;
• Impressão: off-set;

(continua na próxima página)
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Apêndices

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01
Livro

1.1.2 Capa com orelha:

• Número de orelhas: 2 (duas);
• Tamanho da orelha: 8,5 (cm);
• Lombada: 2 (cm)
• Cores: 4x4;
• Papel: Papel Cartão;
• Gramatura: 300g/m²;
• Acabamento: lombada quadrada e termo laminação 

fosca em polipropileno biorientado (BOPP);
• Impressão: off-set;
• Formato fechado: 21x27 (cm);
• Formato aberto: 61x27 (cm);
• Quantidade: 1.000 (mil) unidades.

01
Livro

• Os arquivos serão entregues no formado PDF;

• A prova de impressão deverá ser entregue em local 
indicado por setor competente da FEESC em até 72 
horas a partir da entrega do arquivo;

• O “Papel Cartão” deverá apresentar em cada lado da 
folha: elevada alvura, lisura, homogeneidade e aplica-
ção de uma camada de coating, 

• A referência de qualidade do “Papel Cartão” deverá ser 
igual ou superiores ao papel Supremo Duo Design;

• Será considerada a seguinte estrutura para o formato 
aberto: A= Capa, B=Lombada, C= Contracapa ou Quar-
ta capa, D=Primeira orelha e E=Segunda orelha.

(continua na próxima página)
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

02
Marcador 
de texto

• Papel: Papel Cartão;
• Cor do papel: Branca;
• Tamanho: 5x19 (cm);
• Gramatura: 300 g/m²;
• Cores: 4x0;
• Impressão: off-set;
• Quantidade: 1.000 (mil) unidades.

1.000

02
Marcador 
de texto

• Os arquivos serão entregues no formado PDF;
• A prova de impressão deverá ser entregue em local 

indicado por setor competente da FEESC em até 72 
horas a partir da entrega do arquivo.

LOTE 2

Kit de participação no Curso

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 
Envelope

• Papel: Kraft;
• Gramatura: 180 g/m²;
• Tamanho: 12x23 (cm) com variação para mais ou para 

menos de até 0,5 (cm);
• Impressão: 1x0 em cor preta;
• A arte gráfica será disponibilizada por setor competente 

da FEESC;
• A prova de impressão deverá ser entregue em local indi-

cado por setor competente da FEESC em até 72 horas a 
partir da entrega do arquivo.

5.000

(continua na próxima página)
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

02
Etiqueta

• Fixação: Autocolante;
• Cor da etiqueta: Branca;
• Impressão 1x0 cor preta;
• Tamanho: 2,54 x 10,16 (cm);
• As informações dos endereços de envio serão fornecidas 

por setor responsável da FEESC.

5.000

03 
Carta

• Papel: off-set ;
• Cor do papel: branca;
• Tamanho: 21x29,7 (cm);
• Gramatura: 75g/m²;
• Impressão: 1x0 em cor preta;
• Dobra: 2 (duas) dobras (tipo charuto);
• A arte gráfica será disponibilizada por setor competente 

da FEESC

5.000

04 
Certificado

• Papel: Couche;
• Cor do papel: Branca;
• Tamanho: 21x29,7 (cm);
• Gramatura: 180 g/m²;
• Cores: 4x4;
• A arte gráfica será disponibilizada por setor competente 

da FEESC;
• Cada certificado será personalizado com o nome do 

aluno concluinte. A impressão com cada nome deverá 
ocorrer juntamente com a impressão do certificado de 
forma a manter a eqüidistância entre as palavras, técnica 
conhecida como “dado variável”;

• As informações com os nomes dos alunos concluintes 
serão encaminhadas por setor competente da FEESC.

• A prova de impressão deverá ser entregue em local indi-
cado por setor competente da FEESC em até 72 horas a 
partir da entrega do arquivo.

5.000

Apêndices
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4. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS
4.1. Será atribuição da Contratada a execução dos seguintes serviços:

i – Montagem do Kit livro e Marcador de Texto, observando-se as seguintes orientações:
a. Deverá ser colocado no interior de cada livro um marcador de texto;
b. os livros deverão ser acomodados em caixa fornecida pela empresa vendedo-
ra, apropriada ao transporte a fim de garantir a integridade do material;
c. o encaixotamento fornecido pela empresa deverá proporcionar a composição 
de dois lotes para entrega, o primeiro com 100 (cem) unidades e o segundo com 
900 (novecentas) unidades. 
d. os livros já encaixotados deverão ser entregues na região metropolitana de 
Florianópolis conforme indicado por setor competente da FEESC;
e. a entrega dos “Kits de participação do Curso” ocorrerá na região metropoli-
tana de Florianópolis, contados 15 (quinze) dias consecutivos da aprovação do 
material gráfico.

ii – Montagem do Kit de participação do Curso, observando-se as seguintes orientações:
a. Deverá ser colocado no interior de cada envelope uma unidade do item carta, 
certificado e um pen drive que será entregue, em momento oportuno, pela FEESC; 
b. A etiqueta com o endereço de envio deverá ser fixada na face do envelope 
destinada ao destinatário, observados o nome do concluinte do curso e o seu 
respectivo endereço;
c. os envelopes deverão ser lacrados, acomodados e armazenados de forma a 
garantir a integridade do material;
d. a entrega e acomodação para o transporte dos “Kit de participação do Curso” 
ocorrerá por conta da empresa vencedora;
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e. a entrega dos “Kit de participação do Curso” ocorrerá na região metropolitana 
de Florianópolis, contados 15 (quinze) dias consecutivos da aprovação do mate-
rial gráfico.

4.2 os serviços deverão ser executados em no máximo  
( ) dias após emissão da ordem de Serviços.

5. VALOR DE REFERÊNCIA
5.1. Valor estimado para o lote 01: r$ 51.451,50 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cin-
quenta e um reais e cinquenta centavos).
5.2. Valor estimado para o lote 02: r$ 6.304,66 (seis mil e trezentos e quatro reais e ses-
senta e seis centavos).

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. as disposições referentes ao prazo de execução, condições de pagamento, critérios 
de aceitação do objeto, deveres das partes, procedimentos de fiscalização e gerencia-
mento do contrato, prazo de execução e sanções estão dispostos no Edital e na minuta 
da ata de registro de preços (anexo Vii).
6.2 as descrições iniciais do sistema no Portal do Banco do Brasil no endereço www.
bb.com.br, área salas de negócios, opção Licitações ou diretamente no endereço eletrôni-
co www.licitacoes-e.com.br, podem divergir da descrição dos objetos aqui identificados 
quanto a tamanhos, cores e outras características. Havendo divergências, valem as es-
pecificações contidas no Edital;
6.3. a(s) empresa(a) vencedora(s) deverá(ão) enviar, após fase de aceitação, via e-mail 
para licitacoes@feesc.org.br, os dados bancários, juntamente com o endereço comple-
to e telefone atualizados; 
6.4. a proposta deverá conter valor unitário, total por item e total do lote.

Apêndices
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APÊNDICE 21: VISITA TÉCNICA àS OBRAS DO PAC E MCMV NO RIO 
DE JANEIRO - COMPLEXO DO ALEMÃO, MANGUINHOS E CENTRO

ORGANIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

aluizia aparecida Cadori
Coordenadora Geral do projeto – NUTE-UFSC

Elson Manoel pereira
Consultor Técnico-Científico – NUTE-UFSC

ruth Jurberg
autora e professora do Curso – SNH/MCiDaDES

OBJETIVO DA VIAGEM TÉCNICA

a Visita Técnica tem como objetivo geral melhor capacitar tutores e supervisores do 
Curso de Capacitação Trabalho Social e Habitação de Interesse Social através da aproxi-
mação do conteúdo ministrado e do estudo de caso de situações específicas em que 
foram implementados Trabalhos Sociais. 

para tal, foi escolhida a cidade do rio de Janeiro por guardar experiências importan-
tes de Trabalhos Sociais.

para alcançar o objetivo geral acima, pretende-se buscar os seguintes objetivos 
específicos:

• Conhecer no centro histórico do rio de Janeiro, através de sua arquitetura, ele-
mentos que concorreram para a formação de espaços de exclusão social que leva-
ram a políticas públicas de Habitação de interesse Social e de Trabalho Social;
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• Conhecer as intervenções de Manguinhos e Complexo do alemão, dando ênfase 
ao Trabalho Social ali desenvolvido;
• refletir criticamente sobre as experiências visitadas.

JUSTIFICATIVA

o Curso de capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, 
promovido pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades (SNH/MCi-
DaDES) e realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do 
Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional (NUTE), é gratuito e ofertado na moda-
lidade de Educação a Distância (EaD), com carga horária de 120 (cento e vinte) horas, 
realizado em um período de três meses – 13/03 a 13/06/2014, para 5.000 (cinco mil) 
estudantes, distribuídos em todo o território nacional.

o Curso tem como objetivo “capacitar técnicos que atuam em programas de Habita-
ção de interesse Social sobre as diretrizes e o marco regulatório do Ministério das Cida-
des para o Trabalho Social, assim como sobre procedimentos para a operacionalização 
de projetos e programas de habitação de interesse social.” para isso, o NUTE constituiu 
uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais atuantes na área do Curso, por 
estudantes e professores da UFSC. Dentre esses, destacamos a participação da equipe 
do Sistema de acompanhamento ao Estudante (SaE), que atua como mediadora no 
processo de ensino e aprendizagem entre os estudantes do Curso e fazem a conexão 
entre os consultores técnico-científicos, os professores e a equipe do Ministério das 
Cidades, na resolução de dúvidas referentes ao conteúdo do Curso e à modalidade EaD. 

Considerando que a Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e cien-
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tífico, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa e que viabiliza uma relação 
transformadora entre a universidade e a sociedade, entendemos que ela deve propiciar não 
somente o alcance dos objetivos traçados pelo projeto específico, mas igualmente o cres-
cimento dos estudantes envolvidos. Dessa forma, entendemos que o conteúdo do Curso 
de Capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social é de grande 
pertinência e relevância, sendo assim, a coordenação do projeto no NUTE-UFSC propõe 
uma visita técnica para seus tutores e supervisores, de acordo com a meritocracia e 
participação assídua em todas as formações de conteúdo realizadas ao logo do Curso. 

Entendemos também que essa é uma oportunidade para complementação de sua 
formação, pois a visita técnica acorrerá em duas das principais ações do Governo Fe-
deral, onde o trabalho social foi de grande importância: as obras do paC/MCMV no cha-
mado Complexo de Favelas do alemão e na favela de Manguinhos. E, como objetivo de 
compreender a dinâmica histórico-social que levou ao surgimento desses assentamen-
tos, propomos que a visita seja complementada com o estudo in loco do processo de 
transformação do centro histórico da cidade do rio Janeiro, mostrando como as ações 
do poder público ao longo do último século e meio transformou aquele espaço e criou 
contradições sociais importantes com graves repercussões sociais.

ROTEIRO DA VISITA TÉCNICA

Dia 21/07/2014 
Período - 14h às 18h - Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro: praça XV de 

Novembro; paço imperial; esplanada resultante do arrasamento do Morro do Castelo, 
intervenção contemporânea denominada porto Maravilha. Centro Cultural Banco do 
Brasil - Exposição: Salvador Dalí. Obs. Entrada gratuita.
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Dia 22/07/2014 
Período – 9h30 às 17h - apresentação da proposta desenvolvida na EMop - Campo 

de São Cristóvão, 138, 5° andar. Visita a Manguinhos: Biblioteca parque, a Escola de 
ensino médio, a urbanização e apartamentos do paC. 

18h às 20h - MAR - Museu de arte do rio. Exposições: “Do Vongolo à Favela: imagi-
nário e periferia” e “Tatu: futebol, adversidade e cultura da caatinga”. Obs. Entrada gratuita.

Dia 23/07/2014 
Período – 9h30 às 13h - Complexo do Alemão: visita ao transporte por teleférico – 

Estação de Bonsucesso – como modal de solução para o problema de mobilidade do 
complexo de favelas.  Visita aos condomínios do paC. 

14h às 17h – Período livre e retorno à Florianópolis.

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS PARA A EQUIPE

Data para a entrega dos Relatórios: dia 01/08/2014 
• Enviar, via e-mail (mariclemes@gmail.com), o Relatório Técnico da Visita conten-
do “reflexões críticas sobre as experiências visitadas”;
• Entregar, em mãos, para a equipe do financeiro, o Relatório de Viagem FEESC, 
devidamente preenchido, mais os comprovantes dos bilhetes de embarque. 
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ROTEIRO PARA O RELATÓRIO INDIVIDUAL DA VISITA TÉCNICA àS OBRAS DO PAC E 
MCMV NO RIO DE JANEIRO: COMPLEXO DO ALEMÃO, MANGUINHOS E CENTRO.

IDENTIFICAÇÃO

Nome:
Formação:
Função desenvolvida no projeto:

INTRODUÇÃO

objetivos da Visita Técnica: apresentar suscintamente os objetivos da Visita Técnica re-
lacionando-o com os objetivos da atividade de extensão desenvolvida pelo NUTE: Tra-
balho Social (TS) em Habitações de interesse Social (HiS)

introdução: apresentar o conceito e os principais aspectos do Trabalho Social apli-
cado às HiS e os tópicos apresentados no Curso. apresentar como será desenvolvido o 
conteúdo do relatório.

DESENVOLVIMENTO

a. O Centro Histórico do Rio de Janeiro: apresentar a Visita Técnica ao Centro Históri-
co do rio de Janeiro mostrando como o tecido urbano e a arquitetura testemunham o 
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processo de transformação social e espacial daquela área e a relação desse processo 
com a questão habitacional carioca. Texto contendo reflexões críticas e fotos;
b. A proposta desenvolvida na EMOP: relatar os principais aspectos apresentados pe-
los técnicos, destacando como foi planejado e desenvolvido o TS nas áreas que serão 
visitadas. Texto;
c. Visita a Manguinhos: descrever a intervenção na favela de Manguinhos com desta-
que para a Biblioteca parque, a Escola de Ensino Médio, a urbanização e apartamentos 
do paC. Texto contendo reflexões críticas e fotos;
d. Complexo do Alemão: descrever a intervenção no complexo de favelas do alemão, 
com destaque para o transporte por teleférico como modal de solução para o problema 
de mobilidade do complexo de favelas e os condomínios do paC. Texto contendo refle-
xões críticas e fotos.

CONCLUSÕES

apresentar criticamente as principais conclusões da visita, relacionando-as com o 
conteúdo do Curso TS em HiS.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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aPÊNDiCE 22: PRogRaMação Do SEMiNáRio DE avaliação

6 de novembro

13h30 - 14h CHEgaDa DoS PaRTiCiPaNTES

14h00 - 14h20 aBERTURa
Abertura do Seminário

[NUTE,SNH/MCIDADES,  
COORDENAÇÃO DO PROJETO]

14h20 - 14h30 iNTRoDUção
Desenho do Curso:  visãogeral 

Apresentação dos recursos didáticos

[COORDENAÇÃO DO PROJETO]

14h30 - 14h50

PRÉ-CURSo

Aplicação da Identidade  
Visual nos materiais  do Curso

[DG]

14h50 - 15h10
Recurso audiovisual

[AUDIOVISUAL]

15h10 - 15h30
Construção dos procedimentos de 

avaliação do SAC

[SAC]

15h30 - 15h50
Espaço para perguntas e discussões

[TODOS]

15h50 - 16h10 iNTERvalo

16h10 - 17h10

CURSo

Sistema de Acompanhamento ao  
Estudante: interação entre estudantes 

e o Sistema

[Gestão SAE, Supervisor, Tutor e Monitor]

17h10 - 17h40
Depoimento dos autores,  

consultores e SNH

[AUTORES, CONSULTORES E SNH]

17h40 - 18h10
Depoimento dos estudantes

[ESTUDANTES]

(continua na próxima página)
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18h10 - 18h20

PóS-CURSo

Distribuição e Impressão de Materiais

[DIM]

18h20 - 18h40
Visita Técnica

[EQUIPE TÉCNICA]

18h40 - 19h00
Espaço para perguntas e discussões

[TODOS]

7 de novembro

8h30 - 9h CHEgaDa DoS PaRTiCiPaNTES

9h - 9h10 aBERTURa
Relatório Geral do Curso: concepção e 

estrutura

[RELATÓRIO]

9h10 -10h10 iNTRoDUção
Resultados e Análises do Sistema de 

Avaliação do Curso

[SAC]

10h10 - 10h30 iNTERvalo

10h30 - 11h10

CURSo

Business Intelligence e os  
dados do Curso

[TIC, WEB DESIGN E DG]

11h10 - 12h20
Retrospectiva geral do Curso sob o 

olhar de seus protagonistas

[TODOS]

12h20 - 12h30 ENCERRaMENTo
Momentos: o Curso através  

de imagens

[TODOS]

Fonte: NUTE-UFSC, 2014.
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/// ANEXO 

ANEXO I: PORTARIA Nº21

MINISTÉRIO DAS CIDADES GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 21, DE 22 DE JANEIRO DE 2014

MINISTÉRIO DAS CIDADES
GABINETE DO MINISTRO

DOU de 23/01/2014 (nº 16, Seção 1, pág. 39)

aprova o Manual de instruções do Trabalho Social nos programas e ações do Ministério 
das Cidades.

o MiNiSTro DE ESTaDo DaS CiDaDES, no uso das atribuições que lhe conferem os in-
cisos i e ii, do parágrafo único, do art. 87, da Constituição Federal, o inciso iii, do art. 27 
da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e o art. 3, do anexo i, do Decreto nº 4.665, de 3 
de abril de 2003, os artigos 10 e 17, da lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009 e artigos 11 e 
16, do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, resolve:



art. 1º - aprovar o Manual de instruções do Trabalho Social dos programas e ações do 
Ministério das Cidades, contendo normas e orientações para elaboração, contratação e 
execução do Trabalho Social nas intervenções de habitação e saneamento objetos de 
operações de repasse ou financiamento firmadas com o setor público; intervenções de 
habitação objetos de operações de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos; 
nas intervenções inseridas no programa de aceleração do Crescimento (paC) dos de-
mais programas que envolvam o deslocamento involuntário de famílias; bem como, na-
quelas executadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em todas as suas 
modalidades.

Parágrafo único - O Manual identificado no caput deste artigo encontra-se disponível no 
sítio eletrônico do Ministério das Cidades: www.cidades.gov.br.

art. 2º - as disposições contidas no Manual ora aprovado poderão ser aplicadas às ope-
rações firmadas até a data imediatamente anterior à publicação desta Portaria, naquilo 
que beneficiar a consecução do objeto pactuado e mediante anuência do Ente Público.

art. 3º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

art. 4º - Ficam revogados:
i - o item 5, do anexo iii, e o anexo V, da portaria nº 168, de 12 de abril de 2013;
ii - o anexo iii, da portaria nº 363, de 12 de agosto de 2013; e
iii - o item 7, do anexo i, da portaria nº 194, de 30 de abril de 2013.

aGUiNalDo riBEiro
Ministro de Estado das Cidades

Anexo





Trabalho social em
programas de habitação

de interesse social

RELATÓRIO FINAL:
ASPECTOS GERAIS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

2014
RELATÓ

RIO
 FIN

AL:
ASPECTO

S G
ERAIS DO

 CU
RSO

 DE CAPACITAÇÃO

2a  Edição


