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Curso “Estratégias para territorialização de políti cas públicas 

em favelas”  

A Cooperação Social da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a 

partir de um acúmulo de experiências em diálogo, assessoramento, fomento e 

cooperação com organizações de base sócio comunitárias situadas em territórios 

vulnerabilizados oferece o curso “Estratégias para territorialização de políticas 

públicas em favelas”, composto por dois módulos - independentes e 

complementares: o primeiro, intitulado “Governança Territorial Democrática” e o 

segundo “Elaboração de Projetos Sócio Comunitários”. A formação conta com apoio 

da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). 

Objetivo 

Contribuir no processo de formação de moradores e ativistas sociais junto a 

organizações de base sócio comunitárias (ONGs, Associações de Moradores, 

Coletivos de Mulheres, Grupos Culturais, etc.) e movimentos sociais, seja pelo 

debate ampliado em torno dos limites e possibilidades do exercício de uma 

governança, de base territorial, fundamentada na equidade, sustentabilidade, 

cidadania e valores democráticos, seja pela concepção, redação e organização de 

projetos sócio comunitários articulados com as redes existentes  em um dado 

território.   

Público  

• Indivíduos atuantes ou moradores interessados em atuar junto às 

organizações sociais, associações de moradores, ONGs, projetos 

sociais, extensão universitária e organizações afins. 

Certificação 

• A certificação será dada pela Fundação Oswaldo Cruz na categoria 

de “curso livre”. Cada módulo será certificado de forma independente.  

 

Módulo Governança Territorial Democrática 

Objetivo  
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• Contribuir para consolidação de processos participativos e exercício 

da democracia ao oferecer ferramentas metodológicas e conceituais 

para proposição, acompanhamento, e controle social de políticas 

públicas para/ a partir de territórios sócio ambientalmente 

vulnerabilizados; 

Requisitos 

• Possuir disponibilidade de horário (3ª e 5ª – 17h às 20h15) 

Disciplina 
 

Aula Carga Horária Presencial 

Estado, Governo, Políticas Públicas e Cidadania 

Território e Globalização; 

Contexto Sul Americano 

12 h/a 

Desigualdades sociais e 

Ordenamento Territorial 

Rio de Janeiro na História 

Nacional 

Governança Territorial e 

Participação Social 

Estado, Direito e Lutas 

Conceito de Estado Ampliado-

Hegemonia 

9 h/a 

Lutas e movimentos sociais 

urbanos 

Direito à cidade 

Genealogia e Marcos 

Legislativos 

Saúde e Democracia 

Lutas sociais – Reforma 

Sanitária, democracia e 

participação no SUS 
6 h/a 

Determinação Social da 

Saúde;  

Conceito ampliado de Saúde 

Território, Participação e Produção de Conhecimento 

Estudo de caso: território, 

saúde coletiva, construção 

compartilhada do 

conhecimento 

3 h/a 

Estratégias Sócio-territóriais 

Apresentação de experiências 

27 h/a 

Contexto geopolítico dos 

territórios e desafios 

interssetoriais I 

Contexto geopolítico dos 

territórios e desafios 

interssetoriais II 

Contexto geopolítico dos 

territórios e desafios 

interssetoriais III 

Planejamento estratégico 

(Governança Territorial 

Democrática) 
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• Ser morador ou ativista social dos Complexos de Alemão, Arará, 
Jacarezinho, Manguinhos, e Maré. 

Vagas 

• 30. 

Inscrição 

• Via internet, após preenchimento de formulário: 

https://goo.gl/forms/LJNZwnHEoZFXCulF2 

Critérios de seleção 

• Além dos requisitos supracitados, será analisado o conteúdo da Carta 

de Intenção (constante do formulário) por banca avaliadora; 

Calendário 

• Inscrições:  até o dia 12 de maio 

• Divulgação dos selecionados: 17 de maio 

• Inicio das aulas:  30 de maio 

• Horário das aulas:  17h às 20h15 

• Dias da semana:  Terças e quintas.  

Carga horária total 

• 72h/a (60 h/a presencial + 12 h/a em atividades externas / domiciliares) 

 

 

 

Módulo Elaboração de Projetos Sócio comunitários 

Objetivo  

Capacitar e estimular a formação de lideranças sociais residentes e/ou atuantes 

em territórios vulnerabilizados para a elaboração de projetos sócio comunitários.  

Devolutiva (Contexto 

geopolítico e políticas 

públicas)  

Planejamento da Agenda I 

Planejamento da Agenda II 

Encerramento  3 h/a 
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Vagas 

• As vagas deste módulo serão abertas em função da quantidade de 

egressos do Módulo Governança Territorial Democrática.  

Seleção 

• Vagas garantidas a todos os que concluírem o curso de Governança 

Territorial Democrática e desejem continuar a segunda formação. 

Caso o número total (30) não seja preenchido, será publicado um 

informe com o quantitativo de vagas remanescentes e o link na 

internet para preenchimento do formulário. 

Calendário 

• Inscrições dos alunos egressos do Curso de Governan ça: até o 

dia 25 de julho 

• Divulgação dos selecionados e do número de vagas 

remanescentes : 27 de julho 

• Inscrições abertas a todos : 01 a 06 de agosto 

• Divulgação da lista final dos selecionados : 10 de agosto 

• Inicio das aulas: 

o Para os que não realizaram o curso de Governança: 17 de 

agosto (Nivelamento) 

o Para os que realizaram o Curso de Governança: 31 de agosto  

• Horário das aulas : 17h às 20h15 

• Dias da semana : Terças e quintas.  

 

Carga horária total 

• 84h/a (72 h/a presencial + 12 h/a em atividades externas) 

• Obs.: Os alunos que não participaram do Módulo Governança Territorial 

Democrática cursarão, obrigatoriamente, as seguintes disciplinas do 

Nivelamento: Estado, Políticas Públicas e Participação; Saúde e 

Democracia; Território, Saúde e Conhecimento; e Governança Territorial 

Democrática, cujos conteúdos foram distribuídos em 16 h/a.  
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Disciplina 
Carga Horária 

Presencial 

Nivelamento 

Estado, Políticas Públicas e Participação 

16 h/a 
Saúde e Democracia 

Território, Saúde e Conhecimento  

Governança Territorial Democrática 

      

Planejamento e Elaboração de 

Projetos 

Ferramentas de elaboração de projetos 6 h/a 

Diagnostico Sócio Comunitário 18 h/a 

Elaboração de projetos Sócio Comunitário 30 h/a 

Captação de Recursos 9 h/a 

Prestação de Conta 3 h/a 

Encerramento 
Avaliação do Curso 3 h/a 

Seminário de Encerramento 3 h/a 

 
 


