
Curso de Capacitação de Lideranças  

para Autogestão em Habitação 

 

A União Nacional por Moradia Popular, em parceria com a União dos Movi-

mentos de Moradia de Alagoas, e com o apoio da Fundação Ford realiza este 

“Curso de Capacitação de Lideranças para Autogestão em Habitação—

Baixada Santista” com o objetivo de difundir e fortalecer a proposta da auto-

gestão habitacional e das organizações populares que atuam nesta agenda. 

O objetivo é sensibilizar e capacitar lideranças de base dos movimentos que 

atuam na produção habitacional autogestionária, difundir conceitos e com-

partilhar ferramentas e experiências entre os participantes. 

Entendemos a autogestão como uma proposta política de fortalecimento das 

lutas populares e de organização. Além de construir moradias de melhor qua-

lidade, queremos  construir comunidades ativas e mobilizadas.  

Também queremos qualificar nossa atuação e fazer propostas para a melho-

ria do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do governo federal, no 

sentido de reconhecer a trajetória, os princípios e a prática dos movimentos 

populares organizados. 

O Curso é parte do Projeto “Fortalecimento e Difusão da Autogestão Habita-

cional” desenvolvido pela UMM-SP e UNMP e será realizado nas 5 regiões 

brasileiras. 

O curso acontece em 2 dias e será asse-

gurado alimentação, material e certifica-

do para todos os participantes. 

Maiores informações podem ser obtidas 

através do e-mail: autogestaoemora-

dia@gmail.com. 

Dia 30 de maio de 2015 

8 as 9hs Credenciamento 

9 as 10hs Abertura 

10 as 11:00hs Conceito e história: Mutirão e Autogestão 

11:00hs as 12hs Debate 

12 as 13:30hs Almoço 

13:30 as 15:00hs Apresentação de Processos de Autogestão 

15:00hs as 19:00hs Oficinas para Construção de Propostas  
Terra/ Terrenos 

Assessoria Técnica 

Elaboração de Projeto 

Gestão junto aos Órgãos Públicos 

Acompanhamento de Obra 

Gestão Participativa 

Trabalho Social 

Dia 31 de maio de 2015 

9hs as 10:30hs Apresentação do MCMV Entidades e ins-
trumentais; 

10:30 às 11:30 hs Apresentação de Processos de Autogestão 
da Baixada Santista 

11:30hs as 12:30hs Apresentação dos Trabalhos dos Grupos 

12:30hs as 14:00hs Almoço 

14hs as 16hs  Desafios, propostas e encaminhamentos 

16hs Encerramento 

Programação 



Apoio: 

Visite nosso site: www.autogestao.unmp.org.br 


