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Coordenador: Prof. Dr. Francisco de Assis Comaru  

Unidade demandante: Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplica-
das (CECS) 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Territórios populares insurgentes II: universidade e comunidades juntas na leitura,  aná-
lise, planejamento e qualificação dos territórios  

2. OBJETO 

Pesquisa-cidadã e formação técnica e sociopolítica de jovens universitários e jovens 
moradores de territórios populares insurgentes no que diz respeito à leitura, entendi-
mento e atuação para qualificação dos espaços em que residem os próprios participan-
tes e fortalecimento das comunidades em contexto durante e pós-pandemia.  

3. APRESENTAÇÃO 

Catego-
ria:

Ensino

X Pesquisa

X Extensão

Desenvolvimento Institucional

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Estímulo à Inovação
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Esta é uma proposta de continuidade dos trabalhos do projeto iniciado em março 
de 2020, com o objetivo de contribuir com a pesquisa-cidadã e a formação técnica e 
sociopolítica de jovens integrantes da Universidade e de comunidades populares, no 
tocante à leitura do território, entendimento das práticas de planejamento e de ação de 
qualificação urbana.  

Na primeira versão do projeto, realizada ao longo de 2020 na modalidade à distân-
cia, os participantes foram levados a se confrontar com conhecimentos, ferramentas 
novas e contextos territoriais distintos dos seus. Frente aos impactos sociais da disse-
minação da COVID-19, propomos a continuidade do projeto em 2021 como de pesqui-
sa e extensão, na modalidade semipresencial, com oficinas, rodas de conversa e reu-
niões realizadas por meio de plataforma virtual, combinadas com atividades presenci-
ais pontuais, caso as autoridades sanitárias preconizem a volta a atividades educativas 
presenciais.  

Propomos com este projeto contribuir com a produção de conhecimento sobre pla-
nejamento urbano popular em uma conjuntura de crise econômico-social e sanitária, 
formação popular e as ações de solidariedade, a partir da reflexão sobre as formas de 
incidência juvenil em políticas públicas em contexto pandêmico e pós-pandêmico. A 
pesquisa cidadã, incorporada à nova versão do projeto e a prática formativa dos jovens 
sujeitos do projeto seguem estruturadas pelo acesso a conteúdos básicos sobre territó-
rios populares, direitos sociais e planejamento em situações de insurgência e emer-
gência, por meio do compartilhamento de saberes e de experiências.  

Em 2020, o público participante foi de jovens já atuantes em associações de base, 
com alguma experiência de participação em espaços de educação popular, na pers-
pectiva de realizarmos uma “formação de formadores”. Na continuidade prevista para 
2021, propomos o prosseguimento da interação com os jovens já participantes, que se-
rão agentes populares multiplicadores, com atuação junto a novos participantes, em 
uma interação em que o/a jovem formado/a em 2020 contribua também com a forma-
ção das pessoas ingressantes em 2021 e este ciclo de aprendizagem seja consolidado.  

Segue, como objetivo deste projeto de pesquisa e extensão, o confronto entre os 
instrumentos técnicos usuais de leitura do território e aqueles resultantes da interação 
com integrantes da comunidade visitada, identificada como território popular, aqui con-
siderado aquele que envolve os próprios moradores na sua produção, com frequente 
ausência de políticas públicas de organização do território e controle urbano. Entende-
mos que isso é possível por meio de encontros virtuais em plataformas on-line e, desse 
modo, elaboramos um conjunto de atividades organizativas e formativas em ambiente 
virtual, que poderá ser combinado com atividades presenciais, a depender das condi-
ções e recomendações sanitárias vigentes no próximo ano. Ao final da realização do 
projeto espera-se que os participantes tenham repertório ampliado e desenvolvam um 
plano de ação concreta para atuar nos espaços em que vivem, além de multiplicar en-
tre a juventude de seus territórios as experiências vividas.  

Adicionalmente, como fruto da pesquisa-cidadã proposta, espera-se que o proces-
so de formação dos jovens em planejamento urbano popular, ao trabalhar com elemen-
tos ainda pouco estabelecidos nas disciplinas acadêmicas de planejamento urbano, 
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ofereça aportes para refletir e elaborar a respeito de práticas e conteúdos de planeja-
mento inovadores e insurgentes, relacionados aos territórios populares e ao contexto 
de crise. Trata-se de pensar, elaborar e refletir sobre práticas de planejamento inovado-
ras e políticas públicas, bem como potencialidades de contribuição dos diferentes sujei-
tos sociais nele envolvidos. 

4. JUSTIFICATIVA 

É ainda desconhecido o momento em que deixaremos completamente o isola-
mento social causado pela pandemia da Covid-19. Seus efeitos nefastos se fazem sen-
tir especialmente pelos grupos mais vulneráveis, do ponto de vista econômico e social. 
Sabe-se que mesmo quando estiverem superadas as indicações sanitárias de isola-
mento social, as consequências econômicas da pandemia devem estender-se ainda 
por longo período. Sobretudo as populações mais pobres devem enfrentar questões 
como o desemprego e privações econômicas causadas pela ausência ou insuficiência 
de rendimentos. Adicionalmente, o cenário de crise agrava a ausência de investimentos 
públicos, degradando ainda mais as condições de vida nas periferias urbanas. É diante 
desse cenário que se faz necessário pensar propostas de trabalho com os jovens que 
fortaleçam sua atuação nos territórios de origem, combinadas ao levantamento de 
perspectivas e potências territoriais que possam ajudar a fazer frente à crise pós-pan-
demia. Em outras palavras, trata-se de pensar "práticas colaborativas de planejamento 
que buscam superar distâncias entre a sociedade civil, profissionais e o governo (to-
madores de decisão)". (VAINER et. al, 2013). 

Como apontado na primeira versão do projeto Territórios Populares Insurgentes, 
desenvolvida durante ao longo do ano de 2020, sua perspectiva metodológica parte da 
importância de um planejamento territorial que se baseie na experiência vivida dos mo-
radores e moradoras de territórios populares, como modo de suplantar o formalismo de 
um planejamento que, descolado da realidade concreta, pouco considera potencialida-
des e especificidades desses territórios e de seus processos de co-produção (HUCH-
ZERMEYER; MISSELWITZ, 2016). Sem desconsiderar a importância fundamental de 
políticas públicas territoriais e de uma presença efetiva do poder público nesses espa-
ços da cidade, trata-se de fomentar, por meio da pesquisa-cidadã e da educação popu-
lar, o debate, o conhecimento e a intervenção da população nos seus territórios de ori-
gem, ajudando a identificar, inclusive, quando se trata de questões a serem demanda-
das ao poder público. Além da formação dos jovens moradores dos territórios popula-
res, a ação de extensão têm como propósito a realização de novas perspectivas de 
atuação aos jovens estudantes da UFABC. Como insumos para a pesquisa cidadã rea-
lizada no processo de formação dos jovens, tem-se o entendimento de que tais espa-
ços não devem ser lidos somente pela ótica de regramentos formais que, tantas vezes, 
impõem padrões desconectados da história de formação dos espaços analisados, mas 
também pelas possibilidades contidas nesses territórios de formação espontânea (ou 
fruto de ocupação) e que podem, combinados com políticas públicas inclusivas, con-
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verter esses espaços em lugares com maior qualidade de vida e inclusão urbana 
(FERRARA, GONSALES, COMARU, 2019).  

A realização do projeto em 2020 tem reafirmado a pertinência do trabalho com 
jovens. Além de um ganho crescente de protagonismo nas cidades, em termos de ati-
vismo político e cultural, sabe-se que os jovens experienciam fortemente os territórios 
em que vivem, por meio da sua circulação cotidiana entre a casa, a escola, os espaços 
de convivência e encontro com amigos, os equipamentos públicos de lazer ou cultura, 
quando estes existem. E essa experiência é capaz de oferecer referências práticas 
para leitura e proposição de ações nesses territórios vividos, concebidos e percebidos 
(LEFEBVRE, 2012(1974); HAESBAERT, 2007).  

No atual contexto de pandemia da COVID-19, com a restrição de circulação de 
pessoas e acentuada crise econômica e social, também são os/as jovens que protago-
nizam a utilização de novas tecnologias digitais para manter o convívio social e organi-
zar ações de solidariedade. Além disso, nota-se que em muitos casos, os jovens têm 
sido convocados para colaborar com as tarefas cotidianas relacionadas ao trabalho e 
geração de renda, às compras, além de tarefas associadas ao cuidado dos parentes e 
conhecidos idosos e integrantes dos grupos de risco.  

Nesse sentido, este projeto busca combinar o conceito de planejamento urbano 
popular, que pode ter seus sentidos e conteúdos adensados e desenvolvidos por meio 
da pesquisa cidadã, com a construção de novas ferramentas de diálogo entre os sujei-
tos, de modo que, pelo uso de meios digitais, organizem-se espaços de reflexão sobre 
a realidade dos territórios e de intervenção popular que mitiguem os impactos da crise 
na perspectiva da efetivação de direitos. São iniciativas que perpassam temas como 
cultura, trabalho, geração de renda e economia solidária, dentre outros, a serem objeto 
de reflexão e elaboração, na possível conformação de espaços populares de cultura e 
enfrentamento aos impactos econômico-sociais da COVD-19.  

Com base nisso, esse projeto propõe a formação de jovens para leitura, releitura 
e atuação no planejamento territorial na perspectiva insurgente, por meio da realização 
de uma pesquisa-cidadã participativa.  

Alguns dos desafios encontrados em processos de pesquisa-cidadã participativa 
centradas em comunidades são: as medidas (measures) e ferramentas de avaliação da 
efetividade da parceria, a resposta aos questionamentos oriundos do processo, a pro-
moção do respeito, a superação de hierarquias e vieses de poder e, por fim, o alinha-
mento de características-chave para a promoção da equidade na parceria (NATIONAL 
ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING AND MEDICINE, 2017). Por meio de 
uma abordagem baseada nos ciclos de ação-reflexão (coletiva) de Paulo Freire, a me-
todologia de "pesquisa participante baseada em comunidades" (Community-Based Par-
ticipatory Research - CBPR) desenvolve processos e ferramentas pelos quais uma 
parceria de pesquisa seja fortalecida e seus produtos e resultados melhorados (WAL-
LERSTEIN & DURAN, 2010; WALLERSTEIN et al., 2018; PARKER et al., 2020). 
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5. OBJETIVOS 

Objetivos gerais:  

Este projeto de pesquisa e extensão tem como objetivos gerais: 

a) Promover ampliação de repertórios conceituais e práticos de jovens no conheci-
mento de territórios populares e formação para propostas de intervenção territori-
al em contexto pós-pandemia (ação-reflexão-ação); 

b) Possibilitar compartilhamento de experiências e intercâmbio de saberes entre jo-
vens oriundos de espaços territoriais distintos, bem como entre estes e os sabe-
res produzidos na universidade, em diferentes campos, como cultura, trabalho, 
geração de renda e economia solidária; 

c) Contribuir para fortalecer redes entre sujeitos e coletivos com atuação nos territó-
rios trabalhados, e ampliar conhecimento dos territórios populares por todos os 
envolvidos; 

d) Identificar e analisar iniciativas solidárias durante a pandemia em territórios distin-
tos (centrais e periféricos; com alto grau de organização como ocupações organi-
zadas e com baixo grau de organização como cortiço e favela); 

Objetivos específicos: 

a) Promover reconhecimento e criticidade dos jovens em relação às vulnerabilida-
des e potencialidades dos territórios em que vivem, por meio de ferramentas tec-
nológicas de diálogo à distância (Responsáveis: oficineiros) 

b) Facilitar processos em grupos em ambiente virtual para que os jovens possam 
apresentar propostas de ação e intervenção nos seus territórios, tomando como 
base os conhecimentos novos adquiridos e a experiência vivida nesses espaços 
(Responsáveis: jovens e oficineiros) 

c) Promover troca e compartilhamento de experiências e propostas de planejamento 
e ação entre jovens moradores de contextos territoriais distintos, também em 
ambiente virtual (Responsáveis: jovens e oficineiros) 

d) Identificar a adoção de medidas preventivas e medidas de promoção da saúde 
realizadas por atores locais através de iniciativas comunitárias e coletivas de cu-
nho solidário. 

e) Contribuir, por meio da pesquisa-cidadã participativa, para ampliar repertórios 
acadêmicos sobre conteúdos e sentidos do planejamento popular insurgente; 
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f) Possibilitar que os jovens atuantes no projeto se constituam como multiplicadores 
de saberes e práticas, construídos ao longo da formação, junto a seus territórios 
de referência. 

6. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica proposta prevê que, para a realização do projeto ao longo 
de 2021, ainda estejam vigentes medidas de isolamento social abrandadas em relação 
ao vivido em 2020. Assim, propõe-se que as atividades em 2021 aconteçam, sobretu-
do, de forma virtual, com encontros presenciais pontuais, a serem descritos adiante, 
caso as condições sanitárias permitam . Visamos desenvolver um conjunto de dinâmi1 -
cas em ambiente virtual, com grupos de jovens oriundos de territórios insurgentes e 
distintos, serão priorizados 20 jovens moradores de prédios de ocupação no centro de 
São Paulo e de bairros periféricos na zona sul de São Paulo, conforme o projeto de 
2020, porém com a possibilidade de ampliação para outras regiões da capital paulista, 
a depender da demanda apresentada pelos movimentos/comunidades e pelos jovens 
multiplicadores. 

O projeto se desenvolverá com aderência aos princípios e conceitos da educação po-
pular (FREIRE, 1996) , do planejamento insurgente (MIRAFTAB, 2009) , da metodolo2 3 -
gia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011)  e da pesquisa participante baseada em co4 -
munidades (WALLERSTEIN et al., 2018) . A metodologia utilizada é participativa e su5 -
põe o jovem como protagonista do processo, sendo que seus conhecimentos nos terri-
tórios constituirão elementos essenciais do processo de formação, reflexão e ação. 

Complementar a essa perspectiva metodológica, propõe-se trabalhar com o mo-
delo conceitual do CBPR (Community-Based Participatory Research), como indicado 
anteriormente. Tal modelo almeja o engajamento e empoderamento coletivo por meio 
do contexto das parcerias, de seus processos, das intervenções e pesquisas propostas 
e, por fim, dos produtos e resultados (context, partnership processes, intervention/re-
search e outcomes, no original). As ferramentas propostas para levar adiante estes 

 O projeto vai pautar pela observação e adoção das resoluções e orientações expressas pelo Comitê de Plane1 -
jamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC no que tange às medidas de segurança.

 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa (25a. ed.). São Paulo: Paz e Terra, 2

1996

 MIRAFTAB, F. Insurgente Planning: situating radical planning in the Global South. Planning Theory, 8, no. 1, p. 3

32-50. 2009. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473095208099297. Acesso em set. 
2019

 THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa- ação (18a. ed.) São Paulo: Cortez, 20114

 WALLERSTEIN, N. E BONNIE, D. Community based participatory research for health. São Francisco: CBPR. 5

Publisher Jossey Bass, 2018
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quatro momentos da parceria são sempre realizadas com base nos conhecimentos dos 
envolvidos em um esforço freiriano de reflexão e ação que parte da história da parceria 
que agora acontece (passado-presente) para a identificação e realização de metas e 
objetivos coletivos de qualificação dos territórios (presente-futuro). Cada momento da 
parceria também é acompanhado de uso de ferramentas metodológicas que facilitam e 
apoiam este esforço de ação-reflexão, a saber: a) Reflexão do rio da vida, b) Visionar 
com o modelo do CBPR (visioning, no original), c) Relatório de dados da parceria para 
reflexão, d) Guia de práticas promissoras para reflexão. Aqui entendemos que estas 
ferramentas são adequadas para o contexto de origem do CBPR, assim poderemos 
adaptá-las, porém mantendo seus propósitos e objetivos originais dentro do modelo 
conceitual proposto (WALLERSTEIN & DURAN, 2010; WALLERSTEIN et al., 2018; 
PARKER et al., 2020). 

Em suma, a metodologia proposta é suficientemente aberta, de modo a possibili-
tar adaptações que resultem dos encontros com os participantes. Prevê-se, no entanto, 
trabalhar com os cinco eixos principais de trabalho ao longo dos quatro momentos do 
CBPR (Contexto das parcerias, seus Processos, Intervenções e Pesquisa, culminando 
em Produtos e Resultados). Desse modo, prevê-se:  

1. Jovens multiplicadores: os jovens oriundos da versão 2020 do projeto Territórios 
Populares serão convidados a atuar como multiplicadores e anfitriões dos novos parti-
cipantes, propondo atividades de reconhecimento inicial dos territórios em questão, e a 
execução de projeto de intervenção, como os já desenvolvidos em 2020. Esta etapa 
será realizada em formato virtual; 
  
2. Formação teórica e troca de saberes acadêmicos e de vivências: Serão realiza-
das ações de formação, através de atividades expositivas, apresentação e debates de 
textos e material audiovisual, em que se busca ampliar o entendimento do contexto da 
formação da cidade periférica, dos territórios populares e transformação dos territórios 
insurgentes, de modo a fornecer insumos técnicos para ações de planejamento territo-
rial popular. Esta etapa também deverá acontecer em formato virtual, por meio de reu-
niões on-line;  

3. Oficinas de reconhecimento e diagnóstico socioterritorial: serão realizadas ofici-
nas de leitura e diagnóstico territorial, com ênfase no uso de ferramentas tecnológicas 
de leitura virtual. Para além das ferramentas virtuais, as vivências e experiências dos 
participantes compõem o repertório de leitura, de modo a indicarem o quê e como olhar 
para os territórios, seus sujeitos e a valorização social atribuída. Nesse ponto, preten-
de-se trabalhar com as ferramentas propostas do modelo CBPR, anteriormente menci-
onadas, a saber: Rio da vida, "Visionar", relatório de dados para reflexão e Guia de prá-
ticas promissoras. Esta etapa também deverá acontecer em formato virtual, por meio 
de reuniões on-line;  
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4. Trabalho, agroecologia e economia solidária: como forma de ampliação de reper-
tórios de oportunidades territoriais e de vivências, em um contexto de profunda crise 
econômica e social, propõe-se visita do conjunto dos jovens em formação a um assen-
tamento rural metropolitano  dedicado à agroecologia, na hipótese de haver condições 6

seguras para a realização de atividades presenciais (o que dependerá das preconiza-
ções sanitárias). Tais territórios, por estarem fora do contexto urbano adensado, permi-
tem possibilidades mais seguras de atividade presencial, que tem duplo potencial me-
todológico para as finalidades do projeto: por meio de cooperativas de consumo rural-
urbano, inclusive existentes na UFABC, estes territórios permitem o conhecimento e a 
conexão empírica direta das relações socioeconômicas existentes entre zona rural e 
urbana; e, permitem a ampliação de conhecimentos sobre atividades econômicas da 
agroecologia, como forma de atividade econômica solidária que pode ser valorizada e 
desenvolvida no contexto pós-pandemia em uma relação campo-cidade.  

5. Oficinas de planejamento territorial: com base nos diagnósticos e aprendizados 
construídos ao longo do projeto, os participantes serão chamados a pensar ações e 
estratégias de qualificação dos seus territórios de origem, com foco na redução das 
vulnerabilidades diagnosticadas. Propõe-se que sejam elaboradas propostas de inter-
venção em contexto de pandemia, a partir da reflexão sobre as possibilidades de atua-
ção coletiva e luta por direitos com respeito às preconizações de distanciamento social. 
Os jovens atuantes no projeto em 2020 serão multiplicadores, e a partir das propostas 
já desenvolvidas, poderão complementá-las e efetivá-las. Propõe-se a atuação em te-
mas variados, como cultura, comunicação, trabalho, geração de renda e economia so-
lidária, que poderão ser trabalhados em oficinas técnicas específicas como apoio à 
execução das propostas. Atividades a serem realizadas em formato on-line poderão 
explorar conceitos freirianos, como a reflexão da práxis, posicionamento crítico e ação/
reflexão, reforçados pelo modelo CBPR.  

  

6. Consolidação dos resultados de pesquisa: com base na consolidação documen-
tal  de todo processo conduzido ao longo do ano, propõe-se uma análise teórica coleti-
va, compartilhada por todas as pessoas envolvidas na realização do projeto. Espera-se 
realizar uma sistematização da troca de saberes proporcionada pelo projeto, com des-
dobramento na produção de artigos de ampla divulgação e popularização, assim como 
artigos acadêmicos. Propomos também desdobramentos em novos projetos de pesqui-
sa de diferentes níveis (iniciação científica, mestrado e doutorado), que poderão ser 
conduzidos também pelos sujeitos participantes nos territórios populares, ou seja, forta-
lecendo e expandindo possibilidade para inclusão acadêmica na UFABC. Para isso, se 
necessário, poderá ser realizada uma formação específica sobre metodologia de traba-
lho científico, em formato de cursinho preparatório para ingresso na pós-graduação, 
conforme já realizado por este laboratório em anos anteriores.    

 O Movimento dos Sem-Terra possui, pelo menos, duas comunas da terra na Região Metropolitana de São Paulo, nas quais se 6

pratica a produção agroecológica e de sistemas agroflorestais.
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Por fim, haverá apresentação, compartilhamento e apropriação dos resultados dos dife-
rentes grupos participantes por meio de um grande encontro on-line e, se possível, 
também presencial, em que se procurará identificar os denominadores comuns das re-
alidades encontradas nas diferentes comunidades e serão buscadas alternativas para 
concretização das ações que foram consideradas estratégicas nessas oficinas. Tal eta-
pa permitirá, ainda, análise final do processo, por todos os envolvidos, além de práticas 
promissoras futuras.  

1. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES, INDICADORES: 

META 1: ESTABELECER REDES E AMPLIAR CONHECIMENTO DOS TERRITÓRI-
OS POPULARES POR TODOS OS ENVOLVIDOS 

 ETAPA 1.1: Preparação de equipe, alinhamento e planejamento 

  Atividades: alinhamento teórico-conceitual da equipe; divisão de ativida-
des, contratação de compra de materiais etc.  

ETAPA 1.2: Preparação do trabalho, escolha dos territórios participantes 

  Atividades: 1) Contato com parceiros para discussão sobre os possíveis 
territórios para realização do projeto; 2) discussão com parceiros sobre critérios de se-
leção dos jovens participantes, em função das características dos territórios; 3) indica-
ção, pelos parceiros nos territórios, dos jovens potenciais participantes do projeto. 

ETAPA 1.3: Início das atividades do projeto 

Atividades: 1) encontro de abertura em formato remoto, juntando todos 
os envolvidos do projeto, a saber: a) coordenação do projeto; b) instituições par-
ceiras; c) jovens participantes da formação, sendo eles: a) jovens da universida-
de; b) jovens egressos do projeto 2020; c) 2 grupos de jovens provenientes dos 
territórios populares objetos da ação.   

ETAPA 1.4: Visita da coordenação aos territórios em que se desenvolverão as 
atividades, para alinhamento dos objetivos e planejamento conjunto. Esta atividade 
ocorrerá presencialmente apenas em caso de superação das restrições sanitárias de-
correntes da pandemia de Covid-19. Em casos de restrições sanitárias, a atividade se 
dará em formato de narrativa apresentada em reunião on-line.   
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Atividades: 1) contato e recepção da equipe executora pelos parceiros 
nos territórios dos jovens; 2) visita da equipe executora a espaços indicados pe-
los participantes em cada território; 2) roda de conversa com os jovens morado-
res dos territórios para levantamento de expectativas e aproximação /conheci-
mento entre os envolvidos no projeto. Em se mantendo as restrições sanitárias 
de contato, as atividades se darão em formato de reunião on-line.  

META 2: AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIOS PRÁTICOS DOS JOVENS NO CONHE-
CIMENTO DE TERRITÓRIOS POPULARES E FORMAÇÃO PARA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO TERRITORIAL 

ETAPA 2.1: Os dois grupos de trabalho, juntos, visitam assentamento rural dedi-
cado à agroecologia na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Esta atividade 
dependerá das condições sanitárias no momento de sua realização. Em caso de per-
manência das restrições de contato decorrentes da pandemia, essa atividade será su-
primida.  

Atividades: 1) visita a assentamento rural dedicado à agroecologia na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); 2) roda de conversa para comparti-
lhamento de impressões e diálogo com as experiências vividas nos territórios de 
origem;  

ETAPA 2.2:  Reuniões on-line de formação em planejamento urbano popular.  

 Atividades: 1) apresentação e debate de filmes com temáticas relacionadas aos 
temas do projeto; 

ETAPA 2.3:  Reuniões on-line para familiarização com ferramentas digitais de 
mapeamento territorial 

Atividades: 1) apresentação pela equipe executora de ferramentas digi-
tais para mapeamento territorial; b) experimentação pelos jovens das ferramen-
tas apresentadas com exercícios práticos de apresentação dos seus territórios 
de origem;  

META 3: POSSIBILITAR COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E INTERCÂM-
BIO DE SABERES  

ETAPA 3.1: Concepção e compartilhamento da proposta de intervenção dos jo-
vens em sua comunidade de origem (formato remoto).  

Atividades: 1) Preparação dos jovens para apresentação das propostas 
de intervenção nos territórios de origem; 2) Apresentação das propostas com 
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captação de comentários e avaliações dos ouvintes; 3) reelaboração/aperfeiço-
amento da proposta original a partir dos comentários recebidos. 

ETAPA 3.2:  Avaliação do projeto e preparação do encerramento 

Atividades: Avaliação geral do projeto; discussão sobre eixos analíticos 
para relatório final.  

ETAPA 3.3: Consolidação dos resultados de pesquisa:  

Atividades: consolidação documental  de todo processo; análise teórica 
coletiva do material produzido; sistematização da troca de saberes; produção de 
artigos; formação específica sobre trabalho científico, em formato de cursinho 
preparatório para ingresso na pós-graduação .   7

ETAPA 3.4: Evento de encerramento das atividades, juntando todos os envolvi-
dos no projeto para apresentação da versão final das propostas de intervenção territo-
rial elaboradas pelos dois grupos de jovens. Essa atividade deve acontecer em forma-
to presencial caso as atividades presenciais estejam permitidas pelas autoridades sa-
nitárias competentes. Caso contrário, propõe-se a realização de encerramento por 
meio de reunião on-line.  

Observação: As propostas de intervenção nos territórios de origem podem variar em 
função dos processos e percursos dos diferentes grupos de jovens. Será considerada a 
exequibilidade das propostas a cada etapa do projeto. Previamente, espera-se que 
possam ser desenvolvidas propostas relacionadas a temas como estrutura urbana, cul-
tura, trabalho, geração de renda e economia solidária. São exemplos as melhorias ou 
qualificação de praças, parques, áreas verdes ou áreas de uso comunitário próximo às 
regiões de moradia dos jovens; propostas que incorporem elementos de agricultura ur-
bana e fortalecimento da segurança alimentar; ou propostas que combinem geração de 
trabalho e renda e preservação ambiental, como por exemplo associados à resíduos 
sólidos urbanos recicláveis e os catadores; ou propostas de arte e cultura urbana que 
contribuam para envolvimento de outros jovens em processos de melhoria dos espaços 
comunitários ou públicos e que contribuam também com formação para a cidadania; ou 
ainda propostas que integrem tecnologias de comunicação como vídeos, blogs, internet 
e redes sociais e que promovam debates sobre experiências bem sucedidas de melho-
ria e qualificação dos territórios populares com participação das comunidades. Em con-

 No caso de haver participantes com nível superior e com demandas para ingressar em cursos de pós graduação. Caso haja 7

jovens em idade e com nível de instrução apropriados para o ingresso em universidades, serão indicados cursinhos populares 
dedicados ao ENEM e outros exames (como Escola Preparatória, Emancipa, Educafro)
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texto de distanciamento social, todas essas possibilidades deverão ser objeto de refle-
xão, referente às possibilidades de sua execução no atual momento histórico.  

Parcerias: 

Pretende-se manter as parcerias estabelecidas na versão 2020 do projeto Territórios 
Populares, agregando ainda outras que venham emergir por sugestão dos jovens até o 
final da realização deste. Os parceiros atuais possuem larga experiência de interação 
com o público-alvo do trabalho. São eles:  

✓ Central dos Movimentos Populares (CMP)  

✓ CEDECA Interlagos 

✓ Ceprocig/Grajaú 

✓ Circo-Escola Grajaú 

✓ Movimento dos Escoteiros 

✓ União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM) 

✓ Frente de Luta por Moradia (FLM) 

✓ Movimento de Moradia da Cidade (MMC) 

✓ Movimento Sem Teto do Centro (MSTC) 

✓ Unificação das Lutas dos Cortiços e Moradia (ULCM) 

✓ Movimento Sem Teto de Luta por Justiça (MSLJ) 

8. INDICADORES: 

Os resultados do projeto serão auferidos de forma qualitativa. Cada um dos dois gru-
pos de trabalho deverá entregar propostas de intervenção a serem realizadas em seus 
territórios de origem, o que será objeto da avaliação final do curso. Assim, as etapas 
avaliativas/indicadores são:  

1) Adequação, consistência, coerência e factibilidade da proposta de intervenção no 
território de origem; 

2) apresentação, no território e no evento de encerramento do curso, da proposta 
elaborada, seguido de esclarecimento de dúvidas e debates; 

3) Publicação, em forma de artigo acadêmico, contendo análise do processo, dos 
métodos e dos resultados alcançados; 

4) Produção de vídeos e materiais audiovisuais pelos participantes sobre a experi-
ência de pesquisa-cidadã com metodologia CBPR associada à forma de de jo-
vens; 
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5) Publicação em forma de artigo de divulgação e popularização dos resultados em 
site ou jornal não acadêmico; 

6) Produção de cartilha com processo e abordagem metodológica 
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9. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O projeto tem duração de 10 (dez) meses. 

METAS ETAPAS ATIVIDADES
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

 1.1 Preparação de equipe, alinhamento e pla-
nejamento          

 

1

1.2

Definição dos territórios participantes; dis-
cussão com parceiros sobre critérios de 
seleção dos jovens participantes, em fun-
ção das características dos territórios; indi-
cação, pelos parceiros nos territórios, dos 
jovens potenciais participantes do projeto.

         

 

1.3 Encontro de abertura do segundo ano do 
projeto, em formato remoto          

 

1.4

Visita da coordenação aos territórios  

        

 

Contato e recepção da equipe executora 
pelos parceiros nos territórios dos jovens;  
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Roda de conversa com os jovens morado-
res dos territórios para levantamento de 
expectativas e aproximação /conhecimento 
entre os envolvidos no projeto.

 

 

2.1

1) Visita a assentamento rural dedicado à 
agroecologia e agricultura familiar na Re-
gião Metropolitana de São Paulo (RMSP)

 

        

 

2) Roda de conversa para compartilhamen-
to de impressões e diálogo com as experi-
ências vividas nos territórios de origem; 

 

 

2.2

1) Apresentação e debate de filmes com 
temáticas relacionadas aos temas do pro-
jeto;
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2
Elaboração inicial de esboços de projetos 
de intervenção territorial desde uma pers-
pectiva popular

         

 

2.3 

Reuniões on-line para familiarização com 
ferramentas digitais de mapeamento  

 

Apresentação pela equipe executora de 
ferramentas digitais para mapeamento;  

 

 Experimentação pelos jovens das ferra-
mentas apresentadas com exercícios práti-
cos de apresentação dos seus territórios 
de origem;

         

 

Elaboração e entrega de relatório de acompanhamento  1 ) 
idem        

 

Concepção e compartilhamento da propos-
ta de intervenção dos jovens em sua co-
munidade de origem (formato remoto).
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3

3.1 Preparação e apresentação das propostas 
de intervenção nos territórios de origem          

 

Apresentação das propostas com captação 
de comentários e avaliações dos ouvintes;  

 

3.2 Avaliação geral do projeto e discussão so-
bre eixos analíticos para relatório final.

 

        

 

3.3 Consolidação documental de todo proces-
so; análise teórica coletiva do material pro-
duzido; sistematização da troca de sabe-
res; produção de artigos; formação popular 
preparatória para ingresso na pós-gradua-
ção.

3.4 
 Evento de encerramento das atividades, 
juntando todos os envolvidos no projeto 
para apresentação da versão final das pro-
postas de intervenção territorial elaboradas 
pelos dois grupos de jovens 
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10.ACOMPANHAMENTO: 

Prevê-se a entrega de 2 relatórios:  

1) Relatório de acompanhamento ao final do 6o mês de projeto 

2) Relatório final após a conclusão do projeto (10o. mês) 

11. RESULTADOS ESPERADOS: 

Espera-se obter como resultados sociais do projeto:  

1) iniciação prática de jovens no papel de multiplicadores de saberes e repertóri-
os (jovens do projeto 2020 atuantes no projeto 2021); 

2) jovens com repertório ampliado de referenciais teóricos e ferramentas práticas 
para pensar, compreender e intervir coletivamente em seus territórios;  

3) propostas exequíveis de intervenção nos territórios, a serem realizadas pelos 
seus próprios moradores, os jovens participantes do projeto;  

4) territórios com capacidade de multiplicação de conhecimentos e propostas, a 
partir da experiência e engajamento dos jovens participantes do projeto em 
seus espaços de origem;  

5) formação de embriões de pólos de cultura e educação popular nos territórios. 

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual 
que se tem a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto : 8

X Relatórios, documentos, artigos científicos, dissertações ou teses;

Produtos e/ou métodos tecnológicos;

Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas di-
gitais;

Conhecimentos técnicos passíveis de utilização industrial (know how);

Cultivares;

 Consultar site da InovaUFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual8
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Topografia de Circuitos Integrados;

Obras artísticas;

X Outros (descreva): Sistematização de método de trabalho para atuação com 
jovens oriundos de territórios populares utilizando intercâmbio, imersão, vi-
vências e trocas de experiências - a ser registrado em uma Cartilha.

O projeto não envolve a possibilidade a obtenção de nenhum resultado passí-
vel de obtenção de propriedade intelectual.
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12.EQUIPE DO PROJETO 

DADOS DO COORDENADOR: 

Nome completo: Francisco de Assis Comaru 

CPF: 103.070.748-03

Setor: CECS

Endereço do Coordenador na 
UFABC:

Campus de Santo André / Bloco A / 7o. Andar

Telefone Fixo: (11) 4996-7943 

Email:francisco.comaru@ufabc.edu.br

Cel. (11)97376-8488
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EQUIPE TÉCNICA*

Nome CPF SIAPE

Vínculo 
Empregatí-

cio 
e Instituição

Função 
no Proje-

to

Carga 
Horá-

ria 
Total

Duração da 
Participa-

ção 
(meses)

Valor Total 
(quando 
envolver 

pagamen-
to)

Francisco 
de Assis 
Comaru

103.070.748
-03

154597
9

Docente/ 
UFABC

Coord. 
Geral 288 9 0,00

Patrícia 
Cezario 

Silva

272.398.278
-52

238243
0 Docente / 

UFABC

Coord. 
Substitu-

ta

144 9
0,00

Ricardo 
Sousa  

Moretti

010.536.90
8-00

2563994 Docente / 
UFABC

Docente 
partici-
pante

144

9 0,00

Gabriela 
Faria   

Asmus

928475361
-91

2348602 Docente / 
UFABC

Docente 
partici-
pante

144
9 0,00

Pesquisa-
dor Bolsista 

nível pós 
doutorado

UFABC /  
(a ser ca-
dastrado 

como Pes-
quisador 

Colaborador 
junto Pro-

Pes)

1.080

9 36.900,00

Pesquisa-
dor Bolsista 
nível Dou-

torado

Estudante 
de pós gra-
duação da 

UFABC

1.080

9

19.800,00

Bolsista de 
Iniciação 

Científica à 
Pesquisa e 
extensão

Estudante 
da Gradua-
ção UFABC

288

9

3.600,00

Bolsista de 
Iniciação 

Científica à 
Pesquisa e 
extensão

Estudante 
da Gradua-
ção UFABC

288

9

3.600,00
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* A composição deve ser de no mínimo 2/3 de pessoal vinculado à UFABC (TA, Docen-
te, Discente, PDC, PC etc) 
** A declaração de horas e teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos ser-
vidores docentes. 
*** A declaração de teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos servidores 
técnico-administrativos 

Bolsista de 
Iniciação 

Científica à 
Pesquisa e 
extensão

Estudante 
da Gradua-
ção UFABC

288

9

3.600,00

Bolsista de 
Iniciação 

Científica à 
Pesquisa e 
extensão

Estudante 
da Gradua-
ção UFABC

288

9

3.600,00
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13.PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total para realização do projeto é de R$ 115.000,00 com aplicação prevista con-
forme discriminado abaixo.  

ITENS DE DESPESA VALOR 
(R$)

PESSOA FÍSICA

Bolsas: 4 bolsas iniciação científica à pesquisa e extensão para estu-
dantes de graduação (valor mensal de 400,00); 1 bolsa para estudan-
te de Doutorado (valor mensal de 2.200,00); 1 bolsa para pesquisador 

Pós Doc (valor mensal de 4.100,00)* 

71.100,00

MATERIAL DE CONSUMO

Material de Consumo Nacional 1.000,00

MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

Notebook 1 5.000,00

Notebook 2 5.000,00

Datashow 5.000,00

PASSAGENS

0,00

PESSOA JURÍDICA

Serviço de internet para inclusão e comunicação virtual no projeto 3.400,00

Serviço para desenvolvimento de site para divulgação do processo e 
resultados 

4.000,00
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14.GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP – realizará o apoio adminis-
trativo e financeiro ao projeto, conforme detalhamento descrito no instrumento de par-
ceria. 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

A prestação de contas pela fundação gestora se dará conforme determinado pelo De-
creto 7.423/10 em seus artigos 11º e 12º.  

A prestação de contas/relatório de execução final será apresentada pelo Coordenador 
do Projeto, nos termos da Resolução da CPCo n° 01/2014. 

15.CONCLUSÃO 

Conforme apresentado nos objetivos do projeto, espera-se que, ao final da sua realiza-
ção tenha-se alcançado:  

Serviços de transporte para os jovens do projeto 4.000,00

Serviços para design e impressão de cartilhas e material pedagógico 5.000,00

CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Custo Operacional FUNDEP (quando aplicado) até 10% do VT 11.500,00

TAXA DE RESSARCIMENTO INSTITUCIONAL (TRI)

UFABC (até 18%) do VT 0,0

VALOR TOTAL (VT) 115.000,00
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1) jovens com repertório ampliado para pensar e intervir nos seus territórios de mo-
radia;  

2) difusão dos conhecimentos da universidade para comunidade externa, em con-
formidade com o projeto pedagógico e os princípios básicos que orientam a 
UFABC a saber, interdisciplinaridade, excelência e inclusão social; 

3) contribuir para a melhora nas condições de vida de territórios insurgentes ao es-
tabelecer parcerias, por meio da formação, com jovens moradores que possam 
atuar diretamente no espaço em que vivem.  

16.APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO 

Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro ________ em ____/____/_____.  

Este projeto foi aprovado na CPCo em ____/____/_____  

17.DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO 

Rubrica:_________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância 
quanto ao 

disposto no art. 7°, §7º da Resolução ConsUni n° 73/2011:  É vedada a participa-
ção de familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro 
ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, salvo ocorra processo 
seletivo que garanta a isonomia entre os concorrentes e as situações previstas na 
legislação que vetem o nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.
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http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos  

Santo André, setembro de 2020. 

______________________________________________ 
Coordenador(a) do Projeto 
(rubricar todas as páginas) 

Rubrica__________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância 
quanto ao 

disposto no art. 7° da Resolução ConsUni n° 73/2011:  Os projetos devem ser rea-
lizados por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à UFABC, incluindo do-
centes, técnicos administrativos, alunos regulares, pesquisadores de pós doutora-
do e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da UFABC.

Rubrica_________ Coordenador do Projeto: Declaro que a metodologia aplica-
da no 

desenvolvimento do Projeto atende as recomendações éticas disciplinadas pelas 
Comissões Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte  link:
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______________________________________________ 
Dirigente da Unidade Demandante 

(rubricar todas as páginas) 
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