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A primeira Oficina de Capacitação para Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) 
terá como público alvo os 480 integrantes do Grupo de Trabalho Local (GTL), criado por Decreto Municipal de cada 
uma das 163 Prefeituras conveniadas à Agência Goiana de Habitação (AGEHAB). 

Participarão ainda, acompanhando as atividades de capacitação, os integrantes do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional (GTI) e, na condição de convidados especiais, representantes do Ministério das Cidades e da 
CAIXA. 

A coordenação geral da oficina — bem como a atividade de facilitação e monitoramento — será cumprida pelo 
Grupo de Coordenação Técnica (GTEC) que compõe o staff técnico da AGEHAB, juntamente com a equipe de 
Tutores selecionados em processo seletivo simplificado e contratados pela Agência para atuarem na assessoria e 
assistência técnica aos municípios goianos para a elaboração de seus Planos Municipais de Habitação de Interesse 
Social.

A programação e metodologia desta atividade e, portanto, a concepção pedagógica e didática, foi desenvolvida 
pelo GTEC e será apoiada pela equipe do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), contratado para 
consultoria e assessoria na elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) e para o processo 
de capacitação dos municípios goianos na elaboração de seus PMHIS, por meio de sua área de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente (DUMA) e Escola Nacional de Serviços Urbanos (ENSUR).

Uma das questões estruturantes da metodologia de capacitação, foi a organização dos municípios em quatro 
grandes grupos tipológicos: i) Alta Complexidade; ii) Média Alta Complexidade; iii) Média Complexidade; e iv) Baixa 
Complexidade. Esta organização orientou o arranjo dos GTLs em cada sala, formando sub-grupos tipológicos. Este 
arranjo possibilitará uma abordagem contextualizada com orientações direcionadas à realidade de cada grupo de 
município. 

Entre os objetivos das atividades previstas nesta Oficina, destacam-se a introdução à temática habitacional com 
foco no planejamento, a compreensão do papel de cada segmento na concepção e produção do Plano, e o 
entendimento do processo na estruturação dos trabalhos no município envolvendo todas as etapas do trabalho a 
serem desenvolvidas pelo GTL: Proposta Metodológica.  

Assim, iniciamos nesta Oficina, uma sequência de encontros de capacitação e qualificação, aprendendo e 
exercitando nosso aprendizado à medida que elaboramos o PMHIS, constituímos e consolidamos o Conselho 
Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), 
fortalecemos a rede nacional de gestão habitacional e compomos de forma qualificada o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social (SNHIS).

Ao todo serão seis encontros presenciais sucedidos por trabalhos de campo que resultarão no conteúdo de cada 
produto a ser apresentado nas oficinas e validado pela CAIXA (no caso dos municípios do Território da Cidadania 
que recebem assistência técnica da AGEHAB e daqueles municípios que tenham recursos contratados com esta 
instituição para a elaboração do PMHIS). Estes produtos compreendem: Proposta Metodológica, Diagnóstico 
Habitacional e Estratégias e Ações. 

Ao final dos trabalhos, estes produtos resultarão no PMHIS, instrumento que deve representar as necessidades e 
demandas da sociedade na temática habitacional, as condições e limitações físicas, financeiras, sociais, culturais e 
institucionais para responder a estas demandas. O PMHIS também deverá trazer as Estratégias e Ações que o 
município, por meio de seu governo e sociedade, adotarão para estruturar as potencialidades e superar os 
problemas diagnosticados. 



Você sabe 

Informações gerais sobre a metodologia do processo de elaboração dos PMHIS.
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Parte 1

Este Roteiro foi elaborado pelo Grupo de Coordenação Técnica 
(GTEC) da AGEHAB e tem como objetivo orientar os integrantes 
do Grupo de Trabalho Local (GTL) dos municípios que 
participam do ciclo de capacitação do Programa Moradia Digna 
no seu Eixo de Planejamento, para elaboração dos Planos 
Municipais de Habitação de Interesse Social (PMHIS), no que 
diz respeito ao Produto 1: Metodologia. 

Para facilitar a realização das atividades desta etapa do 
trabalho, o Roteiro 1 foi dividido em três  partes:

Roteiro para elaboração do Produto 1 do PMHIS:

Proposta Metodológica

Parte 1: Informações gerais sobre a metodologia de elaboração
dos PMHIS.

Parte 2: Passo a Passo para o cumprimento das atividades que vão
estruturar a elaboração do Produto 1: 
Proposta Metodológica do PMHIS em cada município. 

Parte 3: Elaboração do documento final do Produto 1:

Proposta Metodológica.

Que muitas prefeituras no Brasil ainda decidem as questões 

habitacionais sem planejamento e sem a participação dos 

principais interessados

Que as ações sem planejamento acabam não atingindo o 

resultado que deveriam, ocasionando desperdício de recurso 

público, prejuízos sociais, territoriais e ambientais de difícil 

reparação

Que as ações e decisões sem a participação da sociedade, muitas 

vezes privilegiam os interesses individuais ou de grupos enquanto 

deveriam atender aos interesses coletivos e sociais



Então!

A nova Política Nacional de Habitação determina que se deve planejar para 
melhor enfrentar os problemas habitacionais. E mais: que o planejamento 
deve ser realizado com ampla participação social.

Esta mesma Política definiu que se crie um Sistema, uma rede integrada e 
interativa, envolvendo União, Estados e Municípios para que os problemas 
habitacionais sejam tratados de forma articulada em todo o território 
brasileiro.

Assim, todos os municípios e Estados brasileiros têm até o final de 2010 para:

Estamos aprendendo a viver uma democracia participativa e isso pode 
mudar tudo!
 

Buscando dar força a este processo democrático e participativo de forma alinhada à 
Política Nacional e empenhado em fortalecer a capacidade de gestão dos municípios, o 
Governo do Estado de Goiás, por meio da AGEHAB, preparou este Programa de apoio à 
elaboração dos Planos Municipais de Habitação de Interesse Social.

Para viabilizar a integração entre as questões municipais e estaduais, ao mesmo tempo 
em que os municípios goianos estiverem elaborando seus Planos Municipais o Estado 
também estará elaborando o seu Plano Estadual. 

Todo o processo será conduzido pela AGEHAB tendo como agentes estruturantes: 

Tudo isso é muito novo no Brasil.

estarem integrados ao Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS);

criarem um Fundo Habitação de Interesse Social para
receber os recursos destinados a investimentos em moradia
(FMHIS ou FEHIS);

constituírem um Conselho Habitação de Interesse Social, 
com representação governamental e não governamental, 
para decidirem sobre a aplicação dos recursos e as ações 
habitacionais em seu município ou Estado (CMHIS ou CEHIS);

planejarem como enfrentarão os problemas habitacionais 
de seu município ou Estado para que os recursos venham 
em resposta a este planejamento e pautem as decisões do 
Conselho e as ações governamentais (PMHIS ou PEHIS);

1
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MCIDADES
Compete ao Ministério das Cidades, criado em janeiro de 2003, tratar da política de 
desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 
transporte urbano e trânsito. O MCidades trabalha de forma articulada e solidária com 
os Estados e municípios, com os movimentos sociais, organizações não governamentais, 
setores privados e demais segmentos da sociedade.

É importante ressaltar a existência do Conselho Nacional das Cidades, vinculado ao 
MCidades. A instância de participação social, instituída em 2003, debate e define 
diretrizes e regras para a política de desenvolvimento urbano em cada uma de suas áreas 
setoriais. O MCidades coordena a implementação do Plano Nacional de Habitação de 
Interesse Social (PLANHAB) e a estruturação do Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS) com todos os seus componentes. 

Para a compreensão ampliada desta estruturação, é importante entender o papel de 
cada um destes agentes no processo de elaboração do PMHIS. 
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Ministério das Cidades

Caixa Econômica Federal

Coordenação Executiva (COE) 

Tutoria Técnica 

Grupo de Trabalho Local (GTL)

Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI)

Assessoria Técnica

Grupo de Coordenação Técnica (GTEC)



CAIXA
A Caixa Econômica Federal é agente operadora dos recursos. Os 
programas, projetos e ações para implementação do SNHIS são 
estruturados no Ministério das Cidades, que recebe as propostas dos 
entes federados e da sociedade civil organizada, por meio de 
sistemáticas. As propostas selecionadas são contratadas via CAIXA, 
que deve aprovar o Plano de Trabalho para a realização do 
serviço/produto contratado e acompanhar cada etapa de realização, 
validando o trabalho e repassando os recursos.

COE (Governo do Estado de Goiás/AGEHAB)
Compete à Coordenação Executiva, composta pela Diretoria Executiva 
da AGEHAB, a coordenação administrativa e institucional de todo o 
processo de elaboração do PEHIS e PMHIS, especialmente nas 
instâncias intra-governamentais e nas relações com o Ministério das 
Cidades e a CAIXA. 

GTEC (Governo do Estado de Goiás/AGEHAB)
Compete ao Grupo de Coordenação Técnica, composto por Diretores, 
Assessores, Gerentes e Técnicos da AGEHAB, a coordenação técnica 
de todo o processo de elaboração do PEHIS e dos PMHIS, planejando e 
orientando as ações dos Tutores, acompanhando e validando as 
etapas e os produtos decorrentes da tutoria junto aos GTLs. 

TUTORIA TÉCNICA (Governo do Estado de Goiás/AGEHAB)
Compete ao Grupo de Tutores Técnicos, contratados a partir de 
processo seletivo realizado pela AGEHAB, o acompanhamento e 
orientação aos integrantes do GTL na elaboração dos PMHIS, 
cuidando para que todo o processo seja conduzido de forma 
participativa e democrática, e que os produtos alcancem o conteúdo 
necessário para a formulação dos PMHIS. Nas atividades presenciais, 
os Tutores realizarão a facilitação em sala e nas atividades de 
dispersão orientarão as atividades de campo descritas em cada 
Roteiro.  

GTL (Prefeitura e representações sociais municipais) 
Compete ao Grupo de Trabalho Local, constituído por meio de decreto 
municipal, composto por representação do poder público municipal, 
de organização social e responsável técnico a participação em todas as 
etapas de capacitação e a realização dos trabalhos orientados nos 
Roteiros e Oficinas, garantindo que o processo seja conduzido de 
forma participativa e democrática, e que os produtos alcancem o 
conteúdo necessário para a formulação do PMHIS.

GTI (Governo do Estado de Goiás/AGEHAB, entidades e segmentos sociais 
organizados)
Compete ao Grupo de Trabalho Interinstitucional, constituído por meio de decreto 
estadual, composto por representação do poder público estadual e representação de 
entidades das organizações sociais, o acompanhamento sistemático do processo e 
elaboração dos produtos que vão compor o PEHIS, bem como a organização e 
sistematização de informações que vão subsidiar a elaboração dos Planos Estadual e 
Municipais, sempre de forma coordenada e estruturada pelo GTEC. 

Assessoria Técnica (IBAM) 
Compete ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), contratado pela 
AGEHAB por meio de processo licitatório, o serviço de assessoria para fundamentação 
técnica e teórica dos conteúdos a serem aplicados nas atividades de capacitação e 
tutoria voltados aos PMHIS, bem como a assessoria técnica para elaboração dos 
produtos do PEHIS. 

MCIDADES CAIXA

GTEC

GTL

IBAM GTI

COORDENAÇÃO EXECUTIVA

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL GRUPO TÉCNICO GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL

GRUPOS DE TRABALHADORES LOCAL

Veja no gráfico a seguir como se relacionam estes agentes estruturantes:
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TUTORES TÉCNICOS

COE

Federal 

Estadual

Assessoria Técnica
Contratada

Municipal



Após conhecer o papel de cada agente estruturante e de que forma eles se 
relacionam é também importante compreender a composição de todas as 
etapas deste processo. Então, preste atenção neste fluxo de atividades!

Elaboração da proposta metodológica, do Termo de Referência para o 
início do processo e mobilização das prefeituras orientando e apoiando
as providências para adesão ao SNHIS e criação dos Conselhos e FMHIS 

Contratação de consultoria técnica para apoiar o desenvolvimento
dos conteúdos e atividades para elaboração do PEHIS e processo
de capacitação para elaboração dos PMHIS

Lançamento do Programa de apoio aos municípios para elaboração
de seus PMHIS e lançamento do início dos trabalhos de elaboração
do PEHIS

Processo seletivo para contratação de equipe técnica qualificada
para realização da Tutoria junto aos municípios na elaboração
de seus PMHIS 

Adesão dos municípios ao Programa e celebração de convênios entre
Prefeituras e AGEHAB, definindo competências e responsabilidades
para as partes

Realização de mini curso sobre o Planejamento Habitacional de Interesse
Social para nivelamento conceitual e técnico entre as assessorias que
apoiarão a elaboração dos PMHIS

Criação, por decreto Municipal, do Grupo de Trabalho Local (GTL),
garantindo a institucionalidade do processo de coordenação com
participação social

Realização da 1ª Oficina de Capacitação:
a) orientação para a elaboração do Produto 1:
Proposta Metodológica

Realização da 2ª Oficina de Capacitação: 
a) apresentação do Produto 1: Metodologia, pelo GTL
b) avaliação do Produto 1: Metodologia, pelos Facilitadores
c) orientação para a elaboração da primeira parte do Produto 2: Diagnóstico 

Segunda etapa de trabalho de campo e tutoria no período de dispersão: 
a) elaboração da primeira parte do Produto 2:Diagnóstico 

Realização da 3ª Oficina de Capacitação: 
a) apresentação da primeira parte do Produto 2: Diagnóstico, pelo GTL
b) avaliação da primeira parte do Produto 2: Diagnóstico, pelos Facilitadores
c) orientação para elaboração da segunda parte do Produto 2:  Diagnóstico 

Terceira etapa de trabalho de campo e tutoria no período de dispersão: 
a) elaboração da segunda parte do Produto 2: Diagnóstico

Realização da 4ª Oficina de Capacitação: 
a) apresentação da segunda parte do Produto 2: Diagnóstico, pelo GTL
b) avaliação da segunda parte do Produto 2: Diagnóstico, pelos Facilitadores
c) orientação para elaboração da primeira parte do Produto 3:  Estratégias de Ação

Quarta etapa de trabalho de campo e tutoria no período de dispersão: 
a) elaboração da primeira parte do Produto 3: Estratégias de Ação

Realização da 5ª Oficina de Capacitação: 
a) apresentação da primeira parte do Produto 3: Estratégias de Ação, pelo GTL
b) avaliação da primeira parte do Produto 3: Estratégias de Ação, pelos Facilitadores
c) orientação para elaboração da segunda parte do Produto 3: Estratégias de Ação

Quinta etapa de trabalho de campo e tutoria no período de dispersão: 
a) elaboração da segunda parte do Produto 3: Estratégias de Ação

Realização da 6ª Oficina de Capacitação: 
a) apresentação da segunda parte do Produto 3: Estratégias de Ação, pelo GTL
b) avaliação da segunda parte do Produto 3: Estratégias de Ação, pelos Facilitadores
c) orientação para elaboração da segunda parte do Produto 3:  Estratégias de Ação 
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Primeira etapa de trabalho de campo e tutoria no período
de dispersão: 

a) elaboração do Produto 1: Proposta Metodológica
10

Ao final deste processo, espera-se que além de ter elaborado o PMHIS, tenhamos 
fortalecido a capacidade de gestão do município e sedimentado o processo 
democrático participativo como instrumento de qualificação das políticas e da 
gestão pública.
Estes avanços podem garantir a implementação efetiva do Plano, sua permanente e 
qualitativa avaliação e atualização respondendo sempre às dinâmicas 
socioeconômicas e culturais da comunidade para a qual ele foi elaborado. 

Organização dos municípios em quatro grandes grupos tipológicos:
i) Alta complexidade: ii) Média alta complexidade: iii) Média complexidade
e vi) Baixa complexidade

10 11



São cidadãos que, representando comunidades ou instituições, tenham condições 
especiais e estratégicas de contribuir na mobilização social, apresentação de 
informações e formulação de propostas. Em geral, os atores estratégicos se destacam 
por sua representatividade social, conhecimento da realidade municipal, conhecimento 
de dados e informações setoriais.

Parte 2

Passo a Passo para o cumprimento das atividades que vão estruturar a elaboração do 
Produto 1: Metodologia do PMHIS em cada município.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

Mapeamento dos atores estratégicos:

Os participantes do GTL, antes de iniciarem as atividades de campo, devem ler todo o 
Roteiro e o Plano de Trabalho elaborado em sala durante a Oficina de Capacitação, 
discutindo o Passo a Passo, reforçando as responsabilidades de cada um e garantido a 
execução do cronograma pactuado.

o1  passo

Identificação dos atores estratégicos em cada segmento social para apoio à elaboração 
e implementação do PMHIS

Quem são os atores estratégicos? 

Entidade ou
órgão setorial

Segmento
Composição do
banco de dados

Mobilização
comunitária

Divulgação
das informações

Ator estratégico 
(nome e cargo)

Contribuições individuais ou coletivas

As colunas do campo CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS devem ser 
preenchidas apenas com um “X” no item onde houver alguma contribuição do agente 
estratégico.  

Na coluna SEGMENTO poderão ser indicados, por exemplo: I) Poder Público Municipal; 
II) Poder Público Estadual; III) Movimentos Sociais; IV) ONGs; V) Sindicatos; VI) Entidades 
de Classe; VII) entidades de ensino/educação; VIII) entidades religiosas ou filosóficas. 

Importante: o perfil e a capacidade de cada ator estratégico determinarão a forma e o 
procedimento de sua inserção no processo de elaboração do PMHIS.

o
2  passo

Plano de Comunicação

O que é um Plano de Comunicação?
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Instrumento de planejamento onde se relacionam todos os veículos de comunicação 
(rádio, jornal, TV etc) ou mídias disponíveis (cartazes, panfletos, faixas etc), indicando 
tempo e local de circulação da informação. O Plano de Comunicação tem como 
estratégia provocar a maior difusão e o maior impacto possível da mensagem na 
comunidade que tem interesse na informação que está sendo veiculada.

Para que as pessoas participem de forma consciente e possam dar suas contribuições 
verdadeiras é imprescindível que saibam o que é o Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social, os objetivo de sua elaboração, as etapas de sua realização e a 
importância da participação comunitária. Assim, antes de iniciarem as mobilizações, e 
mesmo durante todo o processo de elaboração do PMHIS, será necessário estabelecer 
um bom Plano de Comunicação.

A elaboração do PMHIS deve contar com ampla participação das áreas setoriais da 
administração municipal, lideranças comunitárias, instituições e organizações sociais. 
Esta rede de informantes, mobilizadores e participantes possibilitará o reconhecimento 
das verdadeiras necessidades e demandas locais, tornando o Plano um legítimo 
instrumento de transformação social, territorial e econômica do município.

O GTL deve iniciar o mapeamento listando as áreas setoriais da administração pública 
municipal que terão interface direta ou indireta na elaboração do PMHIS e identificar os 
atores estratégicos de cada área.

O mesmo deve ser feito com as lideranças comunitárias, instituições e organizações 
sociais, pensando sempre em todos os bairros da cidade e nas regiões da área rural. 

As planilhas serão disponibilizadas no site da AGEHAB - www.agehab.go.gov.br 



Para a organização do Plano de Comunicação, o GTL deverá utilizar
as planilhas abaixo. 

o
3  passo

Definição das Regiões de Cobertura e Pontos de Apoio (PAs)

É o espaço de referência em cada Região de Cobertura, destinado a abrigar as atividades 
coletivas como reuniões comunitárias e audiências e ainda e servir de apoio para o 
trabalho de campo do GTL. Os PAs devem ser espaços físicos reconhecidos pela 
população das Regiões de Cobertura como os centros comunitários, as escolas, as 
associações de bairro, as igrejas, as sedes de fazendas (na área rural) ou até mesmo a 
casa de lideranças comunitárias.

Para que o processo de mobilização e participação tenha o maior alcance possível, será 
necessário mapearmos as Regiões de Cobertura na área urbana (bairro ou conjunto de 
bairros) e na área rural. Em cada Região de Cobertura deve ser identificado um Ponto de 
Apoio (PA). 

Para a definição da Região de Cobertura serão utilizados como base o mapa municipal 
contendo as áreas urbana e rural. Devem ser analisadas as condições de deslocamento 
dos moradores aos Pontos de Apoio (PAs) e as suas condições logísticas para a realização 
de reuniões comunitárias regionais, audiências públicas e apoio de trabalho de campo 
do GTL.

Para cada PA deverá ser definido (por eleição ou indicação) um Coordenador. Estes 
Coordenadores serão como os pontos de uma rede de trabalho participativo. 

Algumas definições de estratégias e detalhamento do Plano de Trabalho, além de 
consolidação de etapas, serão feitas pelo GTL com os Coordenadores das Regiões de 
Cobertura. Os Coordenadores, eleitos ou indicados, assinarão um Termo de 
Compromisso com os trabalhos do PMHIS. 

       

O que é uma Região de Cobertura ? 

É a divisão do território (urbano e rural) em áreas que, por concentrarem determinadas 
características específicas (sociais, físicas, econômicas etc) tendem a apresentar 
demandas e proposições de interesse comum aos diversos grupos sociais que nela 
reside e/ou trabalham.       

O que é um Ponto de Apoio?

14 15

O GTL deve listar todos os pontos estratégicos para a afixação de cartazes e outros 
informes, sempre levando em consideração lugares de grande circulação e onde as 
pessoas possam parar para ler o conteúdo afixado.

Deve-se também identificar os veículos de comunicação do município (rádio, jornal, TV, 
carros de som etc) e estabelecer com eles uma programação de divulgação espontânea 
ou paga pela Prefeitura, quando necessário. Na conquista desses espaços de divulgação, 
vale saber que o PMHIS é um assunto de utilidade pública e por isso deve interessar 
àqueles que trabalham com notícias. E notícia não tem custo de veiculação.

Também devem ser identificados os “comunicadores de massa” (padres, pastores, 
lideranças comunitárias), que em suas atividades cotidianas possam dar informes sobre 
o PMHIS. 

Tipo de material
(cartaz ou informativo)

Quantidade Data de fixação
Período 

de permanência
Descrição
do local

Cartazes e Informativos

Ex 1: Escola Municipal
Dna. Belinha

Cartazes 4 02/06 15 dias 

Obs: Quando necessário, os informativos serão produzidos pela Prefeitura Municipal. 

Nome
(rádio, tv ou jornal)

Período de veiculação
(número de dias ou semanas

em que a informação é veiculada)

Rádios, TVs e jornais

Tipo de inserção
(anúncio pago

ou mídia espontânea)

Quantidade
 de inserção/dia

Ex 1: Rádio
Nova América 

Ex 2: TV Cavalcante  

Ex 3: Jornal
Diário de Hoje 

Spot de divulgação
do PMHIS

Entrevista

Anúncio 

15

1

2

 7 dias 

1 dia

15 dias A AGEHAB fornecerá aos integrantes do GTL a minuta do Termo de Compromisso a ser 
assinado pelo Coordenador de PA.

As planilhas serão disponibilizadas no site da AGEHAB - www.agehab.go.gov.br 
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Parte 3

Da estruturação do documento final do Produto 1: 
Proposta Metodologia

Todas as atividades do GTL deverão ser fotografadas e registradas por meio 
de relatórios. Nas reuniões participativas deverão ser lavradas atas. Todo o 
processo de elaboração do

PMHIS deverá ser sistematicamente documentado de forma a comprovar a 
realização das atividades e sistematizar os procedimentos metodológicos 
adotados.

O trabalho realizado nesta etapa será organizado em um documento 
denominado Produto 1: Proposta Metodológica. Para auxiliar na 
composição e montagem deste documento, o GTL deverá se guiar pela  
estrutura abaixo:

1) INTRODUÇÃO
Breve descrição do trabalho realizado, abordando seus objetivos e 
resultados.

2) MAPEAMENTO DOS ATORES ESTRATÉGICOS
Planilha contendo o mapeamento dos atores estratégicos e considerações 
gerais sobre as dificuldades e estratégias para o fortalecimento do processo 
participativo. 

3) PLANO DE COMUNICAÇÃO 
Planilha contendo Plano de Comunicação e considerações gerais sobre as 
dificuldade e estratégias para o fortalecimento do processo participativo. 

4) MAPA DOS PAs
Mapa da área urbana e da área rural, delimitando as Regiões de Cobertura 

Esta parte do Roteiro tem como proposta orientar a 
organização das atividades e dos documentos a serem gerados 
na etapa da Metodologia. Ao final de todas as etapas o 
Produto aqui elaborado integrará o documento final do 
PMHIS. É muito importante que as informações sejam 
devidamente classificadas, que gráficos, tabelas, imagens 
(fotos, ilustrações) sejam adequadamente aplicados e que o 
conteúdo seja trabalhado de forma a democratizar a 
compreensão dos diversos atores sociais. Assim, orientamos 
aqui as atividades e elaboração de documentos de forma a 
garantir um produto bem estruturado, fundamentado e de 
fácil compreensão.  

Das reuniões

As reuniões regionais serão realizadas em cada etapa do 
trabalho, envolvendo o máximo de moradores daquela região. 

Na divulgação de data, hora e local das reuniões a comunidade 
também precisa saber o objetivo do encontro. O GTL deverá 
divulgar as atividades por meio dos veículos de comunicação 
locais, carros de som, faixas, cartazes, com o apoio da 
Prefeitura. Os Coordenadores Regionais serão responsáveis 
pela distribuição do material gráfico e pela sensibilização da 
comunidade quanto à importância de participação. 

Nas reuniões participativas, todos deverão utilizar linguagem 
de fácil compreensão. Para motivar a fala e criar um ambiente 
de interesse, o GTL deve usar recursos de comunicação que 
estimule a integração e a participação dos presentes. Recursos 
visuais e audiovisuais (fotos, notícias publicadas em jornais e 
revistas, vídeos etc) são bem vindos, assim como os recursos 
artísticos (música, teatro, dança, mímica etc) serão aplicados 
para a representação dos temas de debate e para estimular a 
reflexão do grupo sobre as questões a serem debatidas. 

Toda a discussão será sistematizada em painel de fácil leitura e 
compreensão para que ao final dos trabalhos os participantes 
tenham neste painel uma síntese das expectativas, demandas 
e propostas dos participantes. À medida que o conteúdo de 
cada etapa for finalizado, ele será apresentado para validação 
da comunidade.

A AGEHAB disponibilizará no site www.agehab.go.gov.br,
um modelo do painel de sistematização. 

Nome das Regiões de Cobertura;
Nome dos PAs; 
Endereço do PA;
Descrição do tipo de espaço (escola, associação de moradores, centro
comunitário, casa de liderança etc);
Nome dos Coordenadores de cada PA.

I)
II)
III)
IV)

V)

Elaboração do documento final do Produto 1: Metodologia
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5) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
Relatório sintético das reuniões ou atividades 
contendo:

Da apresentação

Para que um processo seja realmente participativo, é 
fundamental que as pessoas tenham acesso e 
compreendam as informações. Às vezes, isso não é 
uma tarefa fácil! Apresentar dados, expor idéias, 
chamar atenção para os pontos mais relevantes e 
garantir que haja integração e participação do público 
pode ser uma tarefa difícil para quem apresenta e 
cansativa para quem assiste. Para que a comunicação 
seja estabelecida de forma atrativa podemos utilizar 
recursos audiovisuais. No caso da apresentação do 
Produto 1, sugerimos que o GTL utilize slides de Power 
Point. O modelo para apresentação do Produto 1: 
Proposta Medotológica estará disponível no site da 
AGEHAB - www.agehab.go.gov.br

6) ANEXOS
Atas
Painel de sistematização das reuniões e atividades
Cópia dos Termos de Compromisso

Atividade desenvolvida; 
Data e período;
Coordenadores/Responsáveis; 
Número de participantes;
Objetivos propostos; 
Objetivos alcançados;
Descrição do Produto resultante da atividade.

I)
II)

III)
IV)
V)

VI)
VII)

a
1  OFICINA DE CAPACITAÇÃO 
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A capacitação ocorrerá ao longo de dois dias com atividades coletivas 
em plenário e atividades de grupo em salas. No plenário, serão 
realizadas exposições de conteúdo por meio de palestras e, nas salas, 
serão realizadas atividades pedagógicas para sedimentação dos 
conteúdos dos Roteiros, bem como exercícios para avaliação da 
compreensão e domínio do processo por parte dos integrantes do GTL. 
Os trabalhos estão assim programados:

Acolhimento, credenciamento e entrega de material

Abertura Oficial da Oficina

Palestra I - Metodologia e programação do processo de elaboração do 
PMHIS
Palestrante: Silmara Vieira 
Esta palestra tem como proposta esclarecer aos integrantes do GTL os 
objetivos e a metodologia para elaboração do PMHIS, destacando a 
responsabilidade, competências e compromissos de cada uma das 
instâncias estabelecidas na estruturação do processo metodológico, 
apresentando as etapas de elaboração dos Planos, a agenda de 
atividades e os produtos a serem elaborados pelas equipes municipais, 
bem como seu processo de avaliação e validação, pela Tutoria e pelo 
GTEC. 

Participação da plenária - Troca de ideias e esclarecimentos

INTERVALO PARA O CAFÉ 

Palestra II - Os componentes básicos do Plano Municipal de Habitação
Palestrantes: Cláudia Serpa e Ivanir Luzia Mais 
Esta palestra tem como objetivo esclarecer aos integrantes do GTL quais 
são os componentes básicos de um PMHIS e provocar a reflexão acerca 
de quais desses componentes fariam parte do Plano de seu município. 

Será importante explicitar que, a depender das características e da 
complexidade de cada localidade, haverá variação nos 
componentes de um Plano para o outro. Deverá ser apresentado 
ao final da palestra, de forma sintética e didática, o plano 
habitacional elaborado em um município brasileiro com o objetivo 
de dar referência concreta e reflexiva aos integrantes do GTL para 
elaboração do seu PMHIS. 

Participação da plenária - Exercício geral, troca de ideias e 
esclarecimentos
Coordenação: equipe da AGEHAB e do IBAM
Um formulário, contendo perguntas com respostas objetivas, será 
distribuído para cada participante. Este exercício visa provocar 
uma reflexão introdutória do tema, trazendo ao observador 
alternativas para avaliação se os componentes ali apresentados se 
aplicam ou não ao seu município. Após 15 minutos dedicados ao 
preenchimento do formulário, será aberto espaço para discussão e 
esclarecimento de dúvidas entre a plenária e o palestrante. 

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Palestra II - Políticas públicas: o papel de cada um
Palestrante: William Resende
Esta palestra deve fazer o resgate histórico da democracia no País e 
os avanços alcançados até a atualidade, no que se refere à 
democracia participativa. Evidenciar o papel dos segmentos 
sociais na definição e implementação de políticas públicas, bem 
como as relações federativas brasileiras, esclarecendo as 
competências de cada ente federado. Espera-se rebater os 
conceitos contextualizados na composição e competência de cada 
segmento que compõe o GTL e a importância do cumprimento dos 
diferentes papéis dentro do processo de elaboração e 
implementação dos Planos Municipais de Habitação de Interesse 
Social. 

Palestra III - Roteiro 1: metodologia para a elaboração do PMHIS
Palestrante: Silmara Vieira
Esta palestra traz como conteúdo o primeiro Roteiro de 
capacitação que deverá ser apresentado parte a parte, dando 
clareza ao que será feito pelo GTL durante o período de dispersão 
das atividades de campo, exemplificando como podem ser 
realizadas as atividades propostas e dando sentido do porquê é 

sexta

8h

8h30

9h15

10h

10h30

10h45

11h45

12h30

14h30

15h30
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importante a realização de cada atividade na busca da construção de 
um processo participativo e democrático, no qual a comunidade local se 
reconheça e, portanto, defenda a implementação do Plano. 

Participação da plenária - Troca de ideias e esclarecimentos

CAFÉ DE ENCERRAMENTO

Atividade de sala – Leitura dirigida do Roteiro 1: Metodologia para a 
elaboração do PMHIS
Os facilitadores deverão conduzir a leitura dirigida do Roteiro 1, 
envolvendo os integrantes do GT de forma a provocar a reflexão sobre o 
conteúdo e estimular a compreensão das facilidades e das dificuldades 
de se colocar em prática cada uma das atividades roteirizadas. 

INTERVALO PARA O CAFÉ
 
Trabalho de grupo – Desafios e estratégias para a realização das 
atividades roteirizadas
PARTE 1 
Os facilitadores deverão organizar agrupamentos por GTL para que seus 
integrantes debatam e sistematizem, em instrumentos específicos 
fornecidos pelo GTEC, os desafios e as estratégias para que todas as 
atividades do Roteiro sejam realizadas. 

Trabalho de grupo – Desafios e estratégias para a realização das 
atividades roteirizadas
PARTE 2
Os facilitadores deverão organizar agrupamentos por segmento para 
que seus integrantes debatam e sistematizem, em instrumento 
específico fornecido pelo GTEC, os desafios e as estratégias na 
elaboração do PMHIS. 

Atividade dirigida – Avaliação do desempenho e resultado da atividade
Os facilitadores deverão apresentar considerações finais sobre os 

 

exercícios destacando os aspectos mais relevantes quanto ao 
desempenho e resultados das atividades desenvolvidas, 
viabilizando uma análise crítica de todos sobre as contribuições 
individuais e coletivas e sobre a importância de se compreender os 
desafios e estabelecer estratégias como uma etapa para 
superação dos trabalhos em campo.

INTERVALO PARA O ALMOÇO

Trabalho de grupo – Montagem do plano de trabalho para a 
implementação da metodologia

INTERVALO PARA O CAFÉ 

Atividade dirigida – Apresentação e validação do Plano de 
Trabalho
Cada GTL deverá apresentar e validar, junto aos facilitadores, o 
Plano de Trabalho (PT) para a realização das atividades de campo 
orientadas no Roteiro.

Atividade dirigida – Encerramento das atividades da Oficina
Os facilitadores deverão apresentar considerações finais sobre a 
Oficina e apresentar aos integrantes do GTL o Plano Geral de 
tutoria no assessoramento para a elaboração do Produto 1: 
Metodologia. 
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sábado


