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DE OFICINAS

Este material foi produzido no âmbito do projeto De-
fesa Civil, cooperação técnica entre a Fundação Vale 
e o CEDAPS – Centro de Promoção da Saúde para o 
fortalecimento das capacidades da Defesa Civil em 

municípios brasileiros de influência da Vale.
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SOBRE ESTE MATERIAL

Esta publicação é parte integrante da série de materiais de apoio 
elaborada por consultores especializados, envolvendo pesquisas de 
conteúdo e redação, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento 
da Defesa Civil nos municípios e nos estados. Trata-se de um guia 
de referência para ser utilizado no processo formativo de integrantes 
do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) e da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), 
que apresenta 14 roteiros programáticos de oficinas que podem ser 
oferecidas tanto para NUPDEC ou COMPDEC ou exclusivamente para 
um ou outro em função de tema de interesse e escopo de atuação. 

Os temas podem ser trabalhados utilizando dinâmicas para 
apresentação, integração, deixando as oficinas mais participativas e 
lúdicas. E para apoiar as formações propostas nesta publicação, foram 
elaborados conjuntos de slides como material instrucional de apoio 
aos facilitadores e a publicação “Diretrizes e Conteúdo de Referências 
Técnicas”, com sugestões de textos para pesquisa e leitura de apoio. 

A ideia de realizar oficinas como parte do processo formativo vem do 
conceito de que essas são lugares onde se exerce um ofício e, a partir 
desse exercício, verificam-se transformações e se faz consertos. Isto é, 
a ideia de oficina relaciona-se mais diretamente à noção de trabalho, de 
ofício, de atividade concreta, de fazer para mexer e transformar objetos 
concretos, históricos. A oficina se caracteriza, então, por um espaço 
de trabalho onde se conjugam a teoria e a prática, a reflexão e o fazer, 
tendo como resultados a capacitação (novas práticas, comportamentos, 
habilidades) e “produtos” (diagnósticos, planos, qualidade dos processos 
e produtos) úteis aos sujeitos envolvidos no processo de capacitação.

APRESENTAÇÃO

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

DE OFICINAS
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ROTEIROS PROGRAMÁTICOS

OFICINAS QUE PODEM SER 
REALIZADAS PARA NUPDEC 

E COMPDEC

APOIO AO PROCESSO FORMATIVO

Nas próximas páginas, você encontrará as sugestões de roteiros 
programáticos das oficinas, contendo informações como ementa, 
objetivos, metodologia, materiais de apoio e referências bibliográficas. 

Esse processo formativo, que passa por várias temáticas, tem os 
seguintes objetivos:
                                                                                                                                
»Contribuir para a geração de uma nova percepção dos riscos 
socioambientais, no contexto da educação ambiental e a construção de 
sociedades sustentáveis e resilientes.
 
»Fortalecer as Defesas Civis Municipais e aprimorar sua capacidade de 
preparação e prevenção a resposta frente a eventos e desastres. 
 
»Desenvolver a capacidade das Defesas Civis Municipais em planejar 
ações articuladas a Política Nacional de Defesa Civil e elaborar propostas 
para captação junto ao Ministério da Integração.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 02: Planejamento urbano relacionado a desastres brasileiros

EMENTA

Os maiores desafios ambientais das cidades brasileiras consistem 
em: equacionar o problema das ocupações em áreas de risco 
ambiental, inclusive com realocação de moradias sempre que 
necessário; coletar e tratar a totalidade do esgoto produzido; 
destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos, 
observada a ordem de prioridade das etapas de gestão e de ge-
renciamento dos resíduos sólidos (não geração, redução, reutili-
zação, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos); implantar sistemas 
completos de drenagem urbana; além de controlar as emissões 
locais associadas, sobretudo, ao trânsito de veículos automotores. 

Aspecto fundamental a ser internalizado no desenvolvimento 
de roteiros metodológicos para a revisão e implementação dos 
planos diretores municipais é a observância de zoneamentos 
ambientais prévios como plataformas de planejamento que 
resgatem e incorporem a visão ecossistêmica nos ecossistemas 
heterotróficos urbanos.

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS
»Viabilizar oportunidades que a comunidade local e NUDPDEC  
conheçam a necessidade de planejamento urbano para minimizar 
os desastres. 

COMPETÊNCIAS

Reconhecer e conhecer um conjunto de decisões administrativas, de 
organização e conhecimentos operacionais desenvolvidos por socie-
dades e comunidades para implantar políticas, estratégias e fortalecer 
suas capacidades a fim de reduzir os impactos de ameaças naturais 
e de desastres ambientais e tecnológicos consequentes. Isto envolve 
todo o tipo de atividade, incluindo medidas estruturais e não estru-
turais para evitar (prevenção) ou limitar (mitigação e preparação) os 
efeitos adversos dos desastres.                                         

METODOLOGIA
Utilizar as próprias experiências da comunidade sobre o território 
para entenderem o que a modificação do espaço sem planejamen-
to pode provocar de riscos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS Conjunto de slides.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Meio ambiente e urbanização: questões e desafios para uma 
Nova Agenda Urbana.
»https://caubr.gov.br/iii-meio-ambiente-e-urbanizacao-questo-
es-e-desafios-para-uma-nova-agenda-urbana/.

»http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?re-
qid=837.

OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 1: A história da ocupação dos territórios - ação antrópica e cartografia

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação dos integrantes 
das secretarias por sua inserção nos territórios de abrangência do 
projeto e oriundos de diferentes setores. As atividades formativas 
buscarão construir um conhecimento sobre o território por meio 
da troca entre os saberes técnicos (da Defesa Civil) e os conheci-
mentos populares de quem vivencia cotidianamente o território, 
seus recursos e pontos de vulnerabilidade e (re)conhecer como 
existem agentes potencializadores do risco provocado pelo ho-
mem (ação antrópica). 

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS
»Reconhecer o processo de formação dos territórios e como isto 
modifica, transforma  as cidades.

»Reconhecer como a ação do homem pode transformar os territórios.

COMPETÊNCIAS

Ser capaz de reconhecer as transformações do território e a ação 
do homem (ação antrópica) como agente potencializador do 
risco, a importância e o posicionamento da cartografia social já 
que a ocupação do território é vista como algo gerador de raízes 
e identidade: um grupo não pode ser compreendido sem o seu 
território, no sentido de que a identidade sociocultural das pesso-
as está, invariavelmente, ligada aos atributos da paisagem.

METODOLOGIA

A oficina de cartografia social permite desenhar, com ajuda de 
profissionais, mapas dos territórios que ocupam, entendendo que 
o homem transforma o território o tempo todo. A cartografia Social 
constitui-se como um ramo da ciência cartográfica que trabalha, de 
forma crítica e participativa, com a demarcação e a caracterização 
espacial de territórios em disputa, de grande interesse socioam-
biental, econômico e cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
 DE APOIO 

»Slides.

»Texto sobre Cartografia Social.

»Manual de construção do mapa.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»O mapeamento participativo como metodologia de análise do 
território Christian Nunes da Silva, Camila Verbicaro.

»Cartografia social como dispositivo clinico: desproposições para 
a recuperação e reconstrução de memória coletiva. Anna Turriani. 
Revista Margens Clinicas – ensaio 3 . 2015.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 03: Conhecendo o território, percepção de risco e estratégias
de prevenção, proteção e Defesa Civil (Mapa Falante)

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios de 
abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores.

As atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa Ci-
vil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidianamente 
o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade. 

Produtos: construção de um mapa digital sobre os territórios de 
intervenção do Ciclo Defesa Civil, compondo a etapa comunitária 
do Diagnostico Participativo e a etapa formativa dos Núcleos de 
Engajamento Comunitário/NUPDEC e a vivência de como cons-
truir um dicionário coletivo com os NUPDECs locais.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS

» Introduzir o participante ao projeto, ao campo de atuação e 
aos princípios da Defesa Civil.                                                                                                                 
»Apresentar e discutir iniciativas/ações demonstrativas a serem 
desenvolvidas pelo poder público em colaboração com a popula-
ção para a construção de uma sociedade resiliente.                                                                                                                                      
»Elaborar um Mapa Falante, identificando ameaças, vulnerabili-
dades e recursos locais de proteção presentes na comunidade.                                                                                                                         

»Demonstrar formas de comportamento seguro perante as 
ameaças, reduzindo vulnerabilidades e construindo pensamento 
estratégico. 

»Construir, de forma participativa, um dicionário coletivo.

COMPETÊNCIAS

»Ser capaz de reconhecer a importância e o posicionamento estra-
tégico e corresponsável sobre a Defesa Civil para segurança e prote-
ção do território.

»Desenvolver pensamento estratégico sobre os riscos, ameaças e 
vulnerabilidades identificando as estratégias para comportamento e 
práticas seguras.

METODOLOGIA

O que é: O “Mapa Falante”?

É um instrumento que propicia à comunidade localizar-se espa-
cialmente dentro de um território, ou seja, os participantes da 
reunião se percebem inseridos dentro do contexto urbano com 
todas as suas variáveis e garante a “Escuta Orientada” sobre de-
mandas e potencialidades da comunidade a partir de sua percep-
ção e participação efetiva.

»Acolhida: mapa em branco com a seguinte legenda: onde 
estamos? E como é o território onde estamos? 

»Introdução: falar da proposta da construção de um dicionário 
coletivo para ser usado com diversos públicos e.

»Mapa Falante Digital: oficinas de produção gráfica dos mapas 
seguindo roteiro semiestruturado e produção de imagens para 
Mapeamento Digital com análise coletiva dos Dados.

»Apresentação do Projeto Ciclo Defesa Civil e sua metodologia, 
com noções básicas de proteção e Defesa Civil e técnicas partici-
pativas sobre Percepção do Risco.

»Apresentações dialogadas sobre ações comunitárias de Defesa 
Civil com a construção de uma peça gráfica: Dicionário coletivo.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

»Mapas dos territórios trabalhados.

»Conjunto de slides.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Apostila do Curso Básico em Defesa Civil - Ministério da Integração.       
»Cartilha de Defesa Civil - Ministério da Integração.               
»Gestão de Risco de Desastres - Ministério da Integração.        
»Como construir cidades mais resilientes - UNISDR.

»Aspectos Jurídicos das atividades de Defesa Civil – Min. da 
Integração.                 
»Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - Ministério da Integração.                 
»LEI 12.608-2012 - Planalto Federal.              
»Glossário de Defesa Civil - Ministério da Integração.                          
»Normativa nº 02/2016 - Ministério da Integração.

»Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres - UNISDR.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 4: Política e Sistema de Defesa Civil - Núcleos de Engajamento
Comunitário – NUPDEC e gestão compartilhada

EMENTA

Os participantes serão apresentados aos preceitos da Política e 
do Sistema Nacional de Defesa Civil, enfatizando os processos 
de mobilização e engajamento comunitário. Serão apresentadas 
diretrizes, estratégias e boas práticas de criação e atuação de NU-
PDEC. Serão criadas condições para construção coletiva de diretri-
zes de organização e funcionamento dos Núcleos nos municípios.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS

»Apresentar a importância de criação de Núcleos Comunitários.                                                        

»Apresentar métodos de criação e manutenção de NUPDECs.  
»Fomentar a criação de grupos de voluntários especializados nas 
diversas áreas de interesse do sistema de proteção e defesa civil.

COMPETÊNCIAS

Os participantes devem ser capazes de reconhecer a importância das 
ações voluntárias para a defesa civil dos municípios, de base interseto-
rial, próxima aos territórios e as pessoas. Devem reconhecer os esfor-
ços de instituições governamentais, privadas e comunitárias para a 
prevenção de desastres e proteção, além de conheceremos os fluxos 
e meios de alerta de prevenção contra desastres.

METODOLOGIA

A oficina será dividida em parte prática e teórica:

»Primeira parte (02 horas) – utilizando o método da observação e 
escuta os participantes irão a campo observando o seu território e 
seguindo um roteiro semiestruturado.

»Segunda parte (06 horas), sendo 02 horas para discussão do 
que foi visto, o que precisa ser organizado e como pode ser feito 
em cada comunidade.

»Em seguida, apresentar a legislação da Defesa Civil com enfoque 
na organização dos NUPDECs e os procedimentos da Defesa Civil.

»Conteúdo metodológico: Política Municipal de Defesa Civil.

»Sistema Nacional de Defesa Civil.

»Núcleos Comunitários de Defesa Civil.

»Participação e engajamento Comunitário.

»Construção participativa de diretrizes, estratégias, organização
e funcionamento.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

Conjunto de slides
Post it / folhas A2 / canetas coloridas  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Capacitação Básica em Defesa Civil - Ministério da Integração 
Nacional.

»Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - Ministério 
da Integração Nacional.                                                                       
»Manual Criação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - Care 
Brasil / Comissão Europeia.                                                                
»Elaboração de Exercícios Simulados de Preparação para os 
Desastres - Ministério da Integração Nacional.                                            
 »Gestão de Riscos e de Desastres - Contribuições da Psicologia - 
Ministério da Integração Nacional.                                                       
»Educação em Defesa Civil e Proteção Comunitária - Diego Ro-
cha Braga de Araújo.

OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 5: Papéis Socioculturais e Institucionais

EMENTA
A Oficina trabalhará com as diversas responsabilidades dos atores 
sociais comunitários e institucionais com a prevenção, reparação 
e resposta aos desastres ocorridos no território.

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Viabilizar oportunidades de apresentação e aprendizado de 
construção de matriz de responsabilidades.

COMPETÊNCIAS »Integrantes deverão reconhecer o papel de cada ator social
no território.

METODOLOGIA

Com as fotos tiradas nas oficinas e as discussões ocorridas com a 
identificação dos riscos e seus agentes potencializadores, separar 
o que pode ser prevenido e como, quem tem o papel, e o que 
potencializa cada ação, montando a matriz de responsabilidade.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

»Conjunto de slides.

»Banner com matriz de responsabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Capacitação Básica em Defesa Civil - Ministério da Integração 
Nacional.

»Educação em Defesa Civil e Proteção Comunitária - Diego Ro-
cha Braga de Araújo.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 6: Sistema Municipal de Defesa Civil e tipos de risco e risco geológico

EMENTA

O aumento da população e a ausência do planejamento das 
cidades, em conjunto com fatores econômicos, políticos, sociais e 
culturais, contribui para ocupações em lugares inadequados, tais 
como áreas marginais dos recursos hídricos, e topo de encostas, 
consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), o que acaba 
contribuindo para a incidência e intensificação dos riscos geológi-
cos de deslizamento, inundações e alagamentos nestes locais.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS
»Conhecer o sistema Municipal de Defesa Civil com sua capaci-
dade de resposta a situações de risco.

»Identificar as diferenças dos tipos de risco. 

COMPETÊNCIAS
Identificar o risco e conhecer e saber como acionar a Defesa Civil 
Municipal.

METODOLOGIA

»Explanação sobre os tipos de riscos. 

Primeira parte: apresentar slides sobre os tipos de risco

Segunda Parte: conhecer, se possível, com a presença do coor-
denador da Defesa Civil Municipal, o que é o sistema municipal e 
como e está estruturado.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO Conjunto de slides 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS »Capacitação dos Gestores de Defesa Civil para Uso do Sistema 
Integrado de Informação Sobre Desastres (S2ID).                                                             

OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 7: Elaboração de projetos para captação de recursos

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representantes 
comunitários convidados por sua inserção nos territórios de abran-
gência do projeto e oriundos de diferentes setores. As atividades 
formativas buscarão construir um conhecimento sobre o território 
por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa Civil) e os 
conhecimentos populares de quem vivencia cotidianamente o 
território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade. 

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Introduzir o participante ao projeto, ao campo de atuação 
como se faz um projeto de captação de recursos.

COMPETÊNCIAS

Ser capaz de reconhecer a importância e o posicionamento es-
tratégico de pensar em ações locais para a contribuição da matriz 
de responsabilidade daquele território desenvolvendo assim o 
sentimento de responsabilidade pelo segurança de todos,

METODOLOGIA

Acolhida: mapa em branco com a seguinte legenda: onde esta-
mos? E como é o território onde estamos?

»Relembrar a matriz construída.

»Silde sobre como elaborar projeto de captação.

»Elaboração, em grupo, de um plano de ação para a segurança 
de todo.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

»Mapa em branco dos territórios a serem trabalhados.

»Matriz de responsabilidades.

»Conjunto de slides.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS »Como elaborar projetos: guia prático para elaboração e gestão de 
projetos sociais. ARMANI, D. Porto Alegre: Tomo editorial, 2002.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 08: Cidade Resiliente

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios 
de abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores. As 
atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa 
Civil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidiana-
mente o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade. 

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Identificar os passos para uma cidade resiliente

COMPETÊNCIAS
Reconhecer comportamentos e atitudes que protegem a população 
e outros que expõem a população ao risco. 

METODOLOGIA

Neste encontro, os integrantes são convidados a refletir sobre 
atitudes que promovem a resiliência da cidade. Alguns compor-
tamentos que protegem a população e outros que expõem ao 
risco. Foram demonstradas pequenas atitudes que, ao longo do 
tempo, fazem diferença no momento do desastre. Os participan-
tes visualizarão em campo sinais que podem indicar um possível 
deslizamento e o que devem fazer para se proteger. Importante 
que os integrantes conheçam os passos para se ter uma cidade 
resiliente conforme conjunto de slides.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

»Conjunto de slides.

»Cartolina, papel A1, post-it.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
»Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando.

»Disponível em http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/mu-
nicipios/cidades-resilientes.html.

OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 09: Gestão compartilhada – Um olhar de todos 

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios 
de abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores. As 
atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa 
Civil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidiana-
mente o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade. Os 
integrantes deverão conhecer e atuar com a gestão participativa.

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Realizar uma roda de conversa sobre o que entendem de ges-
tão compartilhada e como pode ser sua função na Defesa Civil.

COMPETÊNCIAS
Os integrantes dos NUPDEC deverão conhecer processos de mobiliza-
ção social local e passarem por processo de desenvolvimento socior-
ganizativo para atuarem como sujeitos da sua comunidade.

METODOLOGIA

Realização de um painel, na própria comunidade, com a participa-
ção e coordenação COMPEDEC , onde seja trabalhado e apresen-
tado o plano construído na comunidade e como ele poderá ser 
incorporado ao plano municipal de defesa civil.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

»Cartolinas, papel A1, post-it.

»Cojunto de slides.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - Ministério 
da Integração Nacional.

»BRAGA, Clara Soares; SILVA, Daniela Brandão do Couto; SILVA; 
MAFRA, RennanLanna Martins. Fatores de identificação em pro-
jetos de mobilização social. In HENRIQUES, Márcio Simeone (Org). 
Comunicação e Estratégias de Mobilização Social. Gênesis – Funda-
ção Educacional e Cultural. Para de Minas, 2002.
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OFICINA PARA NUPDEC E COMPDEC

Tema 10: Estratégias de informação, formação, educação e comunicação

EMENTA

Os participantes serão convidados a identificar os recursos locais 
existentes para fins de disseminação da informação para proteção 
e defesa civil comunitária, refletindo e selecionando os conteúdos 
informativos considerados mais úteis para a proteção da popu-
lação. Assim como elaborando coletivamente as estratégias de 
comunicação e engajamento comunitário a ser implementada 
durante eventos e simulados do projeto Ciclo Defesa Civil.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS

Elaborar conteúdos, mensagens e estratégias de informação, for-
mação educação e comunicação para engajamento comunitário 
visando a i) disseminação da informação; ii) mobilização da socie-
dade; iii) participação em eventos e simulados.

COMPETÊNCIAS

Os participantes devem ser capazes de reconhecer a importância 
das ações voluntárias para a Defesa Civil dos municípios, de base 
intersetorial, próxima aos territórios e as pessoas alimentando o 
mapa falante construído no curso anterior. Devem reconhecer os 
esforços de instituições governamentais, privadas e comunitárias 
para a prevenção de desastres e proteção, além de conheceremos 
os fluxos e meios de alerta de prevenção contra desastres.

METODOLOGIA

»Acolhida.

»Dinâmica: Telefone sem fio.

»Conceitos de comunicação e mobilização comunitária.

»Apresentação de Experiências exitosas.

»Levantamento de estratégias locais e recursos de comunicação 
existentes.

»Atividades em grupo de criação de estratégias de comunicação.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO

»Material educativo (folhetos, revistas educativas, jogos, etc).

»Texto de apoio sobre mobilização comunitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Capacitação Básica em Defesa Civil - Ministério da Integração 
Nacional.

»Formação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - Ministério 
da Integração Nacional.                                                                    
»Manual Criação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - Care 
Brasil / Comissão Europeia.                                                               
»Elaboração de Exercícios Simulados de Preparação para os 
Desastres - Ministério da Integração Nacional.                                              
»Gestão de Riscos e de Desastres-Contribuições da Psicologia - 
Ministério da Integração Nacional;                                                      
»Educação em Defesa Civil e Proteção Comunitária - Diego Ro-
cha Braga de Araújo.

»BRAGA, Clara Soares; SILVA, Daniela Brandão do Couto; SILVA; 
MAFRA, RennanLanna Martins. Fatores de identificação em pro-
jetos de mobilização social. In HENRIQUES, Márcio Simeone (Org). 
Comunicação e Estratégias de Mobilização Social. Gênesis – Fun-
dação Educacional e Cultural. Para de Minas, 2002.
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ROTEIROS PROGRAMÁTICOS

OFICINAS QUE PODEM SER
 REALIZADAS PARA NUPDEC 

OFICINA PARA NUPDEC

Tema 11: Percepção de risco e introdução aos conceitos
de riscos socioambientais

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios 
de abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores. As 
atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa 
Civil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidiana-
mente o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade.

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Oportunizar o conhecimento dos agentes potencializadores de 
cada risco socioambiental.

COMPETÊNCIAS

Os participantes devem ser capazes de relacionar as transformações 
identificadas na oficina anterior com risco socioambientais   e seus 
agentes potencializadores, conceitos de desastre, risco, ameaça e vul-
nerabilidade através de projeção em tela e associação destes concei-
tos com as observações do encontro anterior.

METODOLOGIA

»Apresentação de Slides sobre riscos, agentes potencialzadores 
e ações mitigadoras das recuperadoras.

»Construir um baralho com as fotos tiradas por eles nas oficinas 
anteriores e o termo técnico do dicionário coletivo reforçando 
algumas situações de risco e procurando a busca de ações para 
minimizar ou eliminar os riscos apontados.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

» Sildes

» Fotos 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Gestão de Riscos e de Desastres-Contribuições da Psicologia - 
Ministério da Integração Nacional        
»O mapeamento participativo como metodologia de análise do 
território. Christian Nunes da Silva, Camila Verbicaro.

»Cartografia social como dispositivo clinico: desproposições para 
a recuperação e reconstrução de memória coletiva. Anna Turianni. 
Revista Margens Clinicas – ensaio 3 . 2015.
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OFICINA PARA NUPDEC

Tema 12: Primeiros Socorros

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios 
de abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores. As 
atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa 
Civil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidiana-
mente o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS

»Apresentar a importância do conhecimento de técnicas básicas 
de primeira resposta em situações de desastre e emergência.                                                               
Consolidar o conhecimento sobre a estrutura de primeiros socor-
ros existentes no município e a serem acionadas em situação de 
emergências (contatos e fluxos).                                                                                 
»Criar condições para reconhecimento e análise sobre o conhe-
cimento popular equivocado, enumerando ações proibitivas em 
momentos de primeira resposta.                                                  

»Discutir estratégias para disseminação da informação sobre 
primeiros socorros (ações proibitivas) para a população.     

COMPETÊNCIAS
Participante capaz de adotar medidas estratégicas de segurança 
contra acidentes e desastres visando sua autoproteção e a de pessoas 
e comunidades no entorno. 

METODOLOGIA

»Apresentação de noções básicas de primeiros socorros.

»Demonstração de técnicas seguras e funcionais para o primeiro 
atendimento à emergências em situações de hemorragia, fratu-
ras, entorses, queimaduras, engasgos, etc ações proibitivas em 
momentos de primeira resposta para fins de qualidade da aten-
ção durante a emergência.

»Apresentação dos contatos e telefones de órgãos de emergên-
cia e discussão sobre estratégias de disseminação da informação.

»Demonstração demaneiras adequadas de aplicar o primeiro 
atendimento a acidentes com  improvisados e apropriados.

»Demonstração de formas de transporte de feridos e acidenta-
dos com diversos tipos de materiais próprios e improvisados.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

Conjunto de slides - Manequim de Formação e Prática RCP – Pran-
cha de Resgate – Kit Cinto de Imobilização – Tala Aramada EVA – 
Bandagem Triangular de Resgate tam.M – Colar Cervical – Manta 
Aluminizada – Pares de Luvas Cirúrgicas Estéris – Atadura – Espa-
radrapo – Máscara Cirúrgica - PocketMask – Óculos para Proteção 
Hospitalar – Ambu

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Atendimento Pré-Hospitalar Traumatizado - National Asso-
ciation of Emergency Medical Technitians e American Colege of 
Surgeons.                     
                                                                                                                                                      
                                       
»Protocolos de Suporte Básico de Vida - Ministério da Saúde 
(SAMU).

»Diretrizes para a Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento 
Cardiovascular de Emergência, baseadas na Web, de 2010 e 2015 
da American Heart Association.
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OFICINA PARA COMPDEC

Tema 13: Elaboração de planos de contingências

EMENTA

Oficina voltada para sensibilização e formação de representan-
tes comunitários convidados por sua inserção nos territórios 
de abrangência do projeto e oriundos de diferentes setores. As 
atividades formativas buscarão construir um conhecimento sobre 
o território por meio da troca entre os saberes técnicos (da Defesa 
Civil) e os conhecimentos populares de quem vivencia cotidiana-
mente o território, seus recursos e pontos de vulnerabilidade.

CARGA HORÁRIA 8h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS »Viabilizar informações para a elaboração de plano de contingência.

COMPETÊNCIAS
Participante capaz de participar da construção de um plano de con-
tingência, seguindo o passo a passo desde o diagnóstico e finalizando 
tendo como referência o roteiro vigemte. 

METODOLOGIA

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece 
os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na 
resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou 
indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais.

Apresentar slides sobre os passos para a construção de um plano 
desde o diagnóstico até a finalização do documento seguindo 
roteiro vigente.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO 

» Tabela com dados do município; dados de cada órgão e dados 
do orçamento.

»Conjunto de slides.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS »Normativas do Ministério da Integração sobre a elaboração do 
Plano de Contingência.

ROTEIROS PROGRAMÁTICOS

OFICINAS QUE PODEM SER
 REALIZADAS PARA COMPDEC 
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OFICINA PARA NUPDEC

Tema 14: Protocolo de operações (apresentação da metodologia
 do processo / Sistema de Comando em Operação) 

EMENTA Curso que deverá ser ministrado pela Defesa Civil .

CARGA HORÁRIA 4h

NÚMERO DE PARTICIPANTES 30

OBJETIVOS

»Demonstrar a importância da formulação de Protocolos de 
Operações Padrão, garantindo a uniformidade e segurança do 
serviço prestado.                                                                                                                                      
»Apresentar a necessidade de um Plano de Contingência / 
Emergência, garantindo a segurança global da população.

»Apresentar e demonstrar formas de criação de Matrizes de 
Atividades e Responsabilidades.

»Apresentar o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

»Apresentar o Cartão de Pagamento de Defesa Civil.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
(ATIVIDADES, DINÂMICAS.) »  A critério da Defesa Civil.

MATERIAIS INSTRUCIONAIS
DE APOIO »Material a ser produzido pela Defesa Civil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

»Manual Gerenciamento de Desastres-Sistema de Comando em 
Operações - Ministério da Integração Nacional.                                    
»Plano de Contingência-Elaboração - Ministério da Integração 
Nacional/PNUD-ONU.                                            
»Implantação e Operacionalização de COMDEC - Ministério da 
Integração Nacional.

»Capacitação dos Gestores de Defesa Civil para Uso do Sistema 
Integrado de Informação Sobre Desastres (S2ID).  
»Manual Cartão de Pagamento da Defesa Civil - Ministério da 
Integração Nacional.
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