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“Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém 
nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente 
para se arriscar e humilde o bastante para aprender”.

Clarice Lispector
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APRESENTAÇÃO

Em 2019, o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) construiu mais um ano, dentre seus 26 anos, de mãos 
dadas com uma equipe diversa, com apoiadores, parceiros estratégicos, financiadores e, em especial, com os 
representantes das comunidades e dos serviços públicos com os quais atuamos há tanto tempo, superando 
desafios e seguindo  sempre nessa construção compartilhada.

O Centro de Promoção da Saúde propõe a construção de uma sociedade saudável - aquela em que todos 
os cidadãos têm igual acesso aos recursos que constituem a qualidade de vida: educação, habitação e meio 
ambiente adequado, emprego e renda, informação, lazer e cultura, saneamento, alimentação, segurança, 
participação social e serviços de saúde. 

Nessa perspectiva atuamos para a construção de políticas públicas integradas e intersetoriais, no 
enfrentamento aos determinantes sociais da saúde, com ampla participação da comunidade. 

Nossa missão institucional: 

Promover o fortalecimento de organizações, grupos, cidades e comunidades populares e contribuir para o 
aprimoramento de políticas públicas sustentáveis, inclusivas e saudáveis. Temos como diretriz principal a 
promoção da saúde física e sócio-ambiental na perspectiva da promoção do desenvolvimento urbano e da 
equidade entre as populações e os territórios das cidades brasileiras, em especial o Rio de Janeiro. 

Nossa metodologia, Construção Compartilhada de Soluções Locais:

A metodologia Construção Compartilhada de Soluções Locais é a nossa principal estratégia e perpassa 
as ações de todos os projetos que realizamos. É resultado do compartilhamento de ideias e técnicas 
participativas, assim como práticas consolidadas ao longo dos 26 anos de experiência do CEDAPS. 

É base para a capacitação em ações sociais pautadas na realidade local com foco no desenvolvimento de 
habilidades como: priorização, negociação, consenso e busca compartilhada de soluções que consolidem uma 
rede de projetos e/ou planos de ação. Voltada para representantes comunitários e profissionais que atuam 
em comunidades e instituições. E funciona como geração de base de projetos para captação de recursos e 
mobilização de parcerias. 

Em 2019, o ano foi de desafios, mas também de conquistas, agradecemos a confiança na história da 
organização, funcionamento e reconhecimento das ações desenvolvidas pelo CEDAPS. Seguimos juntos na 
luta pela garantia de direitos em meio ao cenário político complexo em que nos encontramos nos últimos 
anos em nosso país. Permaneceremos firmes e prontos para prosseguir. 

Conheça nas próximas páginas as ações que realizamos em 2019, com a certeza do nosso comprometimento 
na continuidade das mesmas. 

Katia Edmundo 
Maria do Socorro Vasconcelos 
Direção Executiva do CEDAPS
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Palavras dos 
Conselheiros
O Conselho Consultivo do CEDAPS atua como um órgão auxiliar 
da Diretoria. Se reúne semestralmente e é composto por oito 
membros escolhidos entre associados e pessoas de notório saber e 
reconhecimento em suas áreas de atuação que varia de saúde clinica à 
saúde comunitária e assistência social, e contribuem tecnicamente com 
o desenvolvimento das finalidades da Organização. 
Compete ao nosso Conselho opinar sobre o relatório anual de atividades 
da direção, e sempre que consultado sobre os assuntos relativos à 
administração e direção, além de colaborar com os planos de ação 
visando alcançar nossos objetivos. 

Na próxima página, apresentamos os depoimentos de alguns de nossos 
conselheiros falando sobre como vem sendo essa caminhada conjunta 
com o CEDAPS ao longo dos últimos anos, de muita parceria, dedicação 
e comprometimento com a promoção da saúde e a luta por conquista e 
garantia de direitos com a Sociedade Civil.
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PALAVRA DOS CONSELHEIROS

“Nossa equipe começou a partir da discussão sobre como cuidar da 
saúde de forma mais ampliada. Nesse momento tivemos um encontro 
muito virtuoso com um grupo de assistentes sociais e uma psicóloga 
com experiência nesse contexto, foi então que pensou-se um modelo 
de atendimento diferente, incluindo a comunidade, e mais integral em 
sua abordagem, e que chamamos de “medicina de família”. Na época, 
havia poucos projetos semelhantes no país. A iniciativa era baseada 
nos modelos cubano e inglês e nos agentes comunitários do Ceará, que 
acabam de ser premiados pelo UNICEF. (...) A metodologia de trabalho 
do CEDAPS no país rendeu prêmios no Brasil, Canadá e na Austrália, e 
foi disseminada em diversos países da América Latina, Europa e África. 
Outro marco na história da ONG é a participação no Grupo de Trabalho 
de Promoção da Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco). ”

Daniel Becker, pediatra e fundador do CEDAPS e atual membro do 
conselho da organização.

“O CEDAPS tem uma trajetória balizada no apoio ao desenvolvimento 
de lideranças comunitárias, respeitando a cultura local e estimulando 
o reconhecimento territorial das necessidades e prioridades, capaz de 
alinhar seu conhecimento adquirido ao longo de todas essas décadas 
com tendências de políticas públicas nacionais e internacionais. 
O CEDAPS é um “agente comunitário/social”, que faz a ligação da 
sociedade civil com setores privados e públicos, além de traduzir as 
necessidades da população nos locais aonde atua. ” 

Luciana Borges, médica e doutora em saúde da criança e da mulher.

“Eu aprendi muito com o CEDAPS, e até hoje uso seus métodos no meu 
trabalho com crianças e adolescentes. Posso dar como exemplo o Mapa 
Falante, também conhecido como cartografia social, e o diagnóstico 
participativo, em que diversos segmentos são ouvidos no território e 
depois são definidos prioridades e objetivos a partir do diagnóstico. 
Essa sempre foi a preocupação do CEDAPS: o protagonismo, a escuta, a 
criação de estratégias e metodologias. É uma atuação muito importante, 
que me enriqueceu muito como profissional”.
 
Maria Cristina Salomão é assistente social, professora universitária e 
trabalha com consultoria em projetos sociais.
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“São muitos anos de colaboração em promoção da saúde e direitos 
sexuais com o CEDAPS. Nos últimos seis, com a ajuda do Instituto 
Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo (IIDI), 
começamos a atuar com deficiências, primeiramente com um projeto 
muito interessante de educação inclusiva, chamado Escola de Todos, 
e nos últimos anos desenvolvemos o Caminhos da Inclusão. É uma 
parceria muito querida, importante e potente, que precisa continuar se 
desenvolvendo e gerando outras parceiras. ” 

Sérgio Meresman é psicanalista formado pela Universidade Nacional 
de Rosario, na Argentina, e Mestre em Saúde Comunitária pela 
Universidade de Liverpool, na Inglaterra.

“Acompanho, conheço e já estive muito próxima do CEDAPS, desde 
a sua fundação, e por lá trabalhei por muitos anos. No meu trabalho 
como professora e pesquisadora, eu não me distancio do trabalho da 
organização, trabalhando com lideranças femininas das favelas do Rio 
de Janeiro e de regiões de periferia”. (...) “Não de fazer o movimento de 
fora para dentro, mas buscando fortalecer o movimento de dentro para 
fora. Historicamente esse é o diferencial do CEDAPS, na medida que 
a organização sempre esteve junto nessas causas populares. Temos 
o desafio de pensar em como fazer um Brasil menos desigual. Que a 
gente tenha uma afirmação dos valores de igualdade entre homens e 
mulheres, e que esses espaços populares e o endereço das pessoas 
não signifiquem uma marca pejorativa, que as colocam em posição de 
subalternidade. ”

Rogéria Nunes é assistente social, professora da PUC-Rio e faz parte 
da equipe do CEDAPS.
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O CEDAPS organiza suas ações através de projetos a partir 
de três frentes de atuação integradas e transversais, são 
elas: 

Nossas frentes de atuação se organizam por meio de 
projetos correlatos e transversais a nossa organização e 
contam com consultorias especializadas que garantem 
qualidade técnica, flexibilidade na atuação e compromisso 
fortalecido junto ao nosso público participante e parceiros 
estratégicos. 
Contamos ainda com a participação de estagiários, 
bolsistas e jovens aprendizes garantindo a abertura de 
oportunidades de aprendizado mútuo que contribui para 
a formação de quadros qualificados para atuação em 
ONG e para o aprimoramento técnico visando ajudar no 
desenvolvimento de organizações de base comunitária que 
participam da nossa rede de parcerias. 

Doenças Transmissíveis 
e Não Transmissíveis e 

Saúde e Ambiente

Direitos, Oportunidades 
e Novas Abordagens 

Educacionais

Atenção Básica e 
Políticas Intersetoriais
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PREVENÇÃO E CUIDADO

Responsável por projetos voltados para a prevenção e cuidado 
às IST/HIV/AIDS e Tuberculose (TB). Com oficinas formativas, 
reforça as capacidades de moradores e ativistas sociais em agentes 
multiplicadores de informação. Presta assessoria técnica ao movimento 
Rede de Comunidades Saudáveis e a organizações de base, apoiando 
lideranças comunitárias em suas ações de promoção da saúde e 
políticas públicas saudáveis para seus territórios.

FRENTE PREVENÇÃO E CUIDADO 

AÇÕES 
REALIZADAS 
PELA FRENTE

Assessoria ao 
movimento Rede de 

Comunidades Saudáveis

Ações de Prevenção e 
Cuidado: Projeto 

Prevenção e Cuidado de 
IST/AIDS + TB – 

Abordagens Territoriais 
e Inclusivas

Ações Inclusivas com 
META Brasil – 

Movimentos Estamos 
TodEs em Ação

Eventos: Fala, 
Comunidade! Ano 2019

Participação em espaços 
de controle social

 Produção de materiais 
instrucionais e de 
educação em saúde

Oficinas de formação 
em promoção da Saúde 
e Prevenção e Cuidados 
às IST/HIV/AIDS e 
Tuberculose
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Os objetivos do CEDAPS em aliança com a RCS são: 

- Fortalecer cada uma das iniciativas, grupos e organizações comunitárias de 
base a partir da participação, autonomia e protagonismo através da capacitação, 
sistematização das ações, encontros e troca de experiências; 

- Reforçar as capacidades do movimento social para defesa dos direitos e para 
negociação de programas e políticas públicas saudáveis para seus territórios; 

- Aumentar a visibilidade das ações positivas e saudáveis realizadas com a participação 
de integrantes da RCS. 
No cumprimento da sua missão junto à Rede de Comunidades Saudáveis, o CEDAPS 
presta assessoramento técnico com a finalidade de colaborar com as comunidades 
populares para o alcance dos objetivos e demandas identificadas pelos moradores. 
No ano de 2019 registramos 556 assessorias a 96 associações, grupos, iniciativas 
populares - organizações de base comunitária, grupos e movimentos. As mais 
recorrentes estão representadas no quadro na próxima página:

A Rede de Comunidades 
Saudáveis - RCS é uma 
Articulação nacional de 
Comunidades Promotoras de 
Saúde, composta por associações, 
grupos e iniciativas que buscam 
melhorar o ambiente físico e a 
vida social, cultural e econômica 
de suas comunidades e a garantia 
de direitos. Os objetivos da RCS 
são: aumentar a visibilidade 
das ações positivas e saudáveis 
realizadas por comunidade 
populares; fortalecer cada um 
dos grupos comunitários, através 
da capacitação, sistematização 
das ações, encontros e troca 
de experiências e reforçar as 
capacidades do movimento social 
para defesa do direito à saúde e 
para negociação de programas e 
políticas públicas saudáveis para 
seus territórios. 

O movimento conta com o apoio 
do CEDAPS, que proporciona 
espaços de encontro bimestrais 
entre os participantes e favorece 
a troca de experiências e a 
construção de ações coletivas 
através de assessoramento 
técnico, político, administrativo e 
financeiro: reuniões gerais e locais; 
assessorias por livre demanda das 
associações e grupos; participação 
em oficinas e capacitações 
temáticas (planos de ação, 
elaboração de projetos, relatórios 
e ofícios); encontros, seminários, 
simpósios, conferências e 
congressos; comissões temáticas 
e estratégicas; ações conjuntas 
e campanhas; pesquisas e 
publicações; boletim, uso da 
internet, comunicação com a mídia 
e campanhas de publicidade. 

Assessoria ao movimento Rede de 
Comunidades Saudáveis
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AC
1 Associação

PA
2 Associações

RN
2 Associações

AL
4 Associações

BA
4 AssociaçõesMT

2 Associações

GO
2 Associações

SP
2 Associações

MG
2 Associações

RJ
184 Associações

RS
1 Associação

Balanço de assessorias comunitárias em 2019

Assessorias Técnicas Números alcançados

Elaboração e revisão de projetos e planos de ação; articulação 
política; e sistematização das ações.

Atendimento por telefone e e -mail; elaboração de ofícios, convites e 
materiais educativos; e elaboração de boletins informativos da RCS. 

Produção de conteúdo e divulgação de informações nas mídias sociais 
digitais da RNCS e site CEDAPS: criação de materiais temáticos e 
pesquisa e compartilhamento de informes relacionados ao movimento. 

62

280

146

Participação em seminários, encontros, conferências, atividades e 
fóruns; e facilitação de oficinas temáticas. 

Atualização de cadastros, informações diversas e informes gerais. 

Repasse de insumos de prevenção para complementação das 
atividades comunitárias (preservativos externo e interno e gel 
lubrificante). 

25

43

480.600.00

Rede Nacional de Comunidades Saudáveis: 206 
Associações, projetos e iniciativas
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Ações de Prevenção e Cuidado: Projeto 
Prevenção e Cuidado de IST/AIDS + TB – 
Abordagens Territoriais e Inclusivas

O Projeto Prevenção e Cuidado 
de IST/AIDS + Tuberculose 
– Abordagens Territoriais e 
Inclusivas aconteceu no âmbito da 
parceria com o MAC AIDS FUND, 
um fundo global da empresa de 
cosméticos MAC voltado para 
ações de prevenção ao HIV/AIDS. 
O projeto desenvolvido pelo 
CEDAPS esteve apoiado em dois 
componentes: 

Territorial - voltado para 
população em vulnerabilidade 
social com ênfase em mulheres 
e jovens residentes em favelas 
e periferias do estado do Rio de 
Janeiro. 

Inclusivo - voltado para Jovens 
com deficiências físicas, sensoriais 
e intelectuais vulneráveis a 

epidemia de HIV/AIDS e jovens 
com HIV/AIDS vulneráveis a 
deficiências em decorrência 
da condição sorológica e/ou 
tratamento com antirretrovirais.

Com metodologia de base 
participativa o objetivo foi 
envolver os públicos mais 
vulneráveis em todas as etapas do 
processo. Trata-se de considerar 
o público envolvido como agente 
ativo do processo de adoção 
de comportamentos e acesso a 
tecnologias de prevenção em nível 
individual e coletivo, disseminando 
conhecimentos e atitudes junto 
aos pares em seus diferentes 
contextos.  

As ações do movimento estão 
baseadas, em sua maioria, em 
ações coletivas (reuniões, oficinas, 
encontros, levantamentos, 
produção e publicação de 
material de apoio) com vistas a 
ampliar o conteúdo e ferramentas 
de trabalho de associações e 
grupos de base comunitária. As 
atividades priorizam metodologias 
participativas e dialógicas, 
conforme preceitos da Educação 
Popular. 

Esperamos contribuir para: maior 
qualificação e protagonismo 
nos espaços de elaboração de 
políticas públicas e de controle 
social, maior acesso às políticas 
públicas, consolidação e 
ampliação de direitos de cidadania 
ativa e inclusão de comunidades, 
famílias e indivíduos em situação 
de pobreza e vulnerabilidade. 
Consideramos que as ações 
intersetoriais envolvendo 
os setores sociais de saúde, 

assistência social, educação, 
transporte, moradia, etc., são 
fundamentais para ampliação 
da informação e a eficácia de 
ações voltadas a população mais 
vulnerável. Para mais informações: 
http://cedaps.org.br/rede-de-
comunidades-saudaveis/

http://cedaps.org.br/rede-de-comunidades-saudaveis/
http://cedaps.org.br/rede-de-comunidades-saudaveis/
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Projeto Prevenção e Cuidado de IST/AIDS + Tuberculose – 
Abordagens Territoriais e Inclusivas

Cursos Horas

Curso de Formação em 
Prevenção Combinada 
para mulheres lideranças 
comunitárias.

16

16

Participantes

42

10

20

16

Curso de Formação em 
Comunicação Digital e 
Inclusiva sobre Prevenção 
Combinada parajovens com e 
sem deficiência.

Curso de Formação em 
Prevenção Combinada 
para jovens.

Ainda no âmbito do projeto foram desenvolvidos 51 Planos de Ações 
Territoriais pelos participantes dos cursos; reuniões bimestrais da 
Rede de Comunidades Saudáveis do RJ; assessorias comunitárias; 
01 Mostra Caminhos da Inclusão no seminário “Fala, Comunidade! 
2019 - Prevenção Combinada do HIV em contextos de favelas, aldeias 
quilombos e periferias brasileiras” (ver página 22); apoio à participação 
em instâncias de controle social, eventos técnicos, científicos e políticos; 
produção de conteúdo nas plataformas digitais da RCS e do META 
Brasil (ver página 19); e três vídeos sobre Prevenção Combinada em 
territórios populares: 
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Espalha Prevenção

Curso Prevenção e Cuidado de IST/AIDS + Tuberculose

Parcerias como essa permitem o desenvolvimento de projetos que 
ampliam e qualificam ações já existentes além de fomentar ações de 
mapeamento e ativismo digital para fins de maior disseminação dos 
conhecimentos e estratégias de prevenção criadas e implementadas 
por mulheres e jovens com e sem deficiências em suas comunidades. 

Como se faz Prevenção nos Territórios

Quem tem Direito a Prevenção

https://youtu.be/3uM5RuMr76k
https://youtu.be/DWaXkQY4dVM
https://youtu.be/j1Qr_aSt7Rs
https://youtu.be/dObu6jh2l2U
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Ações Inclusivas com META Brasil – 
Movimentos Estamos TodEs em Ação

O META é um movimento
internacional de jovens ativistas
e promotores dos direitos das
pessoas com deficiência na 
América Latina (saiba mais em: 
https://metajuvenil.wordpress.
com), e no Brasil e atua com foco 
nos Direitos Sexuais, Promoção da 
Saúde e Prevenção das IST/HIV/
AIDS. 
O movimento define como missão 
conectar grupos de ativistas 
com e sem deficiência, para 
atuar e elaborar estratégias de 
mobilização e participação no 
que tange os direitos sexuais, 
direitos reprodutivos, sexualidades 

seguras e saudáveis, combate a 
violência de gênero, promoção 
da saúde e prevenção às IST/
HIV/AIDS. Tendo como objetivo 
primário fomentar o debate, 
a participação, a autonomia, 
a visibilidade e a inclusão nos 
espaços formativos e de ativismo 
das pessoas com deficiência 
O CEDAPS mobiliza jovens no 
âmbito do movimento META 
Brasil apoiando na articulação de 
oficinas formativas, participação 
em seminários, discussões em 
grupos ativistas, captação de 
recursos e revisão de conteúdo 
das produções em mídias sociais. 

AÇÕES META BRASIL 2019/APOIO CEDAPS
 
- Mobilização de jovens com deficiência; 
- Fortalecimento do protagonismo de jovens com deficiência;
- Articulações com instituições e grupos para mobilização dos temas prevenção, sexualidade e inclusão;
- Apoio técnico e de coordenação para oficinas formativas; 
- Apoio na produção de materiais, documentos e comunicação acessíveis;
- Mobilização de instituições e famílias para os Direitos Sexuais da pessoa com deficiência;
- Ativismo digital; 
- Apoio na produção de conteúdo para mídias do META Brasil no Facebook e Instagram. 

Acesse as redes sociais do META Brasil: 

Facebook: @metabrasiloficial

Instagram: @metabrasil

https://www.facebook.com/metabrasiloficial/
https://www.instagram.com/metabrasil/?hl=pt-br
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2000

O primeiro Fala, Comunidade! foi realizado no auditório do Sindicato dos 
Bancários com o nome de “Seminário de Experiências Comunitárias de 

Prevenção das DST/Aids”, onde participaram 21 lideranças comunitárias. 

2001

Neste ano, o ‘Fala’ aconteceu na Associação Cristã de Moços (ACM) e 
reuniu 35 lideranças comunitárias. Um dos destaques do evento foi a 
apresentação de associações comunitárias envolvidas na gerência de 
projetos de prevenção apoiados por convênios assinados com o poder 
público. Nesse ano, foi formada a Rede de Comunidades na luta contra 
a Aids. 

2002

O número de participantes só foi crescendo, dessa vez foram 113 pessoas 
na Associação Cristã de Moços (ACM) quando foi lançado o vídeo “Fala, 

Comunidade! – Estratégias comunitárias de prevenção das DST/Aids”. 

2003

Realizado no auditório Gilberto Freyre – Sala Funarte, o tema do Fala 4 – 
Seminário de Troca de Experiências Comunitárias de Prevenção das DST/
Aids foi “Saúde desenvolvimento e solidariedade”. Houve o lançamento 
da publicação “Ideias d’Agente”, a estreia de uma comissão da Rede na 
organização do ‘Fala’ e comemoração dos 10 anos do CEDAPS. 2004

Nesse ano, o ‘Fala’ aconteceu no Teatro Noel Rosa, na UERJ. Dessa vez, 
a novidade ficou por conta da Colcha da Prevenção e do lançamento do 

Calendário da Rede de Comunidades na luta contra a Aids.

2005

Foi o ano de realização do 6º Fala, Comunidade! que retornou para o 
auditório Gilberto Freyre – Sala Funarte. Nessa edição houve o lançamento 
da Rede de Comunidades Saudáveis do Estado do Rio e a criação do 
GT Aids e Comunidades Populares no Fórum de ONG/Aids-RJ por 
recomendação do 13º ENONG. 2006

Em 2006 aconteceu no Clube de Engenharia e foi o I Seminário Nacional de 
Comunidades e Movimentos Populares na luta contra Aids. Participaram do 

Rio de Janeiro e de outros 13 estados brasileiros. 

2007

Realizado no Teatro SESC Tijuca, foi o II Seminário Nacional de 
Comunidades e Movimentos Populares na luta contra a Aids. Dentre os 
destaques, aconteceu o primeiro Fala, Jovem! e as mulheres  da Rede de 
Comunidades Saudáveis foram certificadas pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em reconhecimento ao trabalho voluntário de prevenção das DST/
Aids e promoção da saúde. Participaram lideranças do Rio de Janeiro e de 
outros 14 estados brasileiros. 

Seminário Nacional Fala, Comunidade!
O Fala, Comunidade! é um evento pensado pelo CEDAPS para viabilizar 
ações desenvolvidas de forma voluntária por lideranças comunitárias 
dentro de favelas, aldeias, quilombos e periferias sobre prevenção às 
IST/HIV/AIDS na perspectiva da promoção da saúde. Foram 19 edições 
que ao longo dos anos se transformaram em uma articulação nacional 
que acontece com a participação de lideranças comunitárias, ativistas 
e especialistas dos campos da sexualidade, prevenção, justiça social e 
promoção da saúde de todo o Brasil. 

A edição de 2019 trouxe para o debate a prevenção combinada no 
contexto dos territórios populares, mas antes de acompanhar os 
destaques desse ano, que tal conhecermos um pouco mais da história 
do ‘Fala’? 
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2008

Nesse ano, foram realizados o segundo Fala, Jovem! e o III Seminário 
Nacional de Comunidades Populares na luta contra a Aids na Universidade 
Veiga de Almeida, onde aconteceu o lançamento do Manual da Prevenção 

das DST/HIV/Aids em comunidades populares. Contou com participantes do 
Rio de Janeiro e outros de mais 12 estados. 2009

Esse foi um ‘Fala’ diferente, aconteceu através do encontro “Cuidando 
de quem cuida”, em parceria com o Programa de Práticas Integrativas da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em um sítio em Vargem Grande, zona oeste 
da cidade. Em integração com a natureza, teve dança, canto e aprendizado 
sobre alimentação natural, temperos e o cuidados com os pés, corpo e 
cabelos.  

2010

Foi o IV Seminário Nacional de Comunidades e Movimentos Populares 
na luta contra as IST/HIV/Aids: consolidação de uma política territorial 

de prevenção. Na ocasião foi distribuído o livro de poesias de Valda dos 
Santos, mulher vivendo com Aids da comunidade do Borel. 

2011

Em uma parceria com a Universidade Popular de Arte e Ciência, do Rio de 
Janeiro, o V Seminário Nacional ocorreu no Teatro Carlos Gomes e teve o 
slogan “O Saber em todo ser”. Foi apresentada uma Mostra de Experiências 
Comunitárias de Promoção da Saúde e Prevenção das DST/HIV/Aids, 
Tuberculose, Hepatites Virais e outras coinfecções com exposições de 
“camelôs educativos”, e diferentes atividades e expressões culturais, além 
da participação do Fórum Aids e Comunidades. 

2012

Em sua 12ª edição o Seminário Fala, Comunidade! teve como ponto 
central a discussão sobre Participação, Inclusão e Direitos, recebendo os 

participantes no Hotel Rio’s Presidente. 

2013

A 13ª edição do seminário marcou o lançamento da Rede Nacional de 
Comunidades Saudáveis com foco na prevenção das DST/Aids e patologias 
associadas. Com diversos painéis e debates com a discussão sobre DST/
Aids, coinfecções e temas correlatos como, violência de gênero, racismo,
pobreza e meio ambiente.  Esta edição contou com representantes de 
comunidades de 15 estados, entre eles Goiânia, Acre e Amazonas. 

2015

A 15ª edição do evento aconteceu no Hotel São Francisco, na região central 
do Rio. O Seminário Nacional abordou o tema “Histórias de Prevenção e 
Cuidado” relacionadas à mobilização comunitária frente à Tuberculose e à 
Epidemia de Aids, para comemorar seus 15 anos de existência. 

2014
Com o tema “Aids e Tuberculose: nossas estratégias, nossos desafios”, 

em 2014 o ‘Fala’ teve por objetivo promover o intercâmbio de estratégias, 
tecnologias e práticas entre as redes comunitárias de prevenção e 

promoção da saúde no estado do Rio de Janeiro e parceiros convidados. 
Foram discutidos e aprofundados aspectos relativos a epidemia de Aids e 
Tuberculose em diferentes contextos: deficiência e sexualidade; moradia e 

vulnerabilidade; juventude e fatores de vulnerabilidade.

2017

Em 2017 a discussão foi em torno dos desafios do dia a dia da prevenção 
no trabalho comunitário, foram pensadas novas formas de comunicação 

e estratégias diversificadas visando entender as demandas e dificuldades 
referente ao uso do preservativo, assim como atualizar informações 

pertinentes ao campo. 

2019

A Prevenção Combinada do HIV em contextos de favelas, aldeias, 
quilombos e periferias brasileiras foi o tema da vez e o objetivo do 

seminário nesse ano foi aprofundar o conhecimento sobre a temática e 
construir formas acessíveis de comunicar sobre o assunto em parceria com 

jovens, lideranças comunitárias e agentes multiplicadores de prevenção 
que realizam ações nos seus territórios.

2018

A edição teve como foco, no debate e no público, a prevenção voltada para 
juventude. Na busca pelo desenvolvimento da prevenção para este grupo, 
as pautas foram direcionadas com o objetivo de promover informações que 
despertem a importância da prevenção para a garantia de uma vida sexual 
segura.
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Eventos: Fala, Comunidade! Ano 2019 
- Prevenção Combinada do HIV em 
contextos de favelas, aldeias, quilombos e 
periferias brasileiras
O Fala, Comunidade! chegou 
em sua 19ª edição em 2019, e o 
compartilhamento dos desafios da 
prevenção ao HIV e coinfecções 
nos tempos da Prevenção 
Combinada foi o foco do debate 
das discussões no evento desse 
ano. 
Para o período que vivemos 
é urgente a divulgação das 
diferentes tecnologias e 
estratégias para impedir que a 
epidemia do vírus HIV continue se 
espalhando. O seminário contou 

com a presença de inúmeras 
lideranças comunitárias da Rede 
de Comunidades Saudáveis 
de todo o Brasil, de territórios 
diversos: indígenas, quilombolas, 
periféricos e de favelas. Além da 
participação de especialistas da 
área da saúde e representantes 
de instituições e movimentos 
que pautam a prevenção ao HIV, 
como: Ministério da Saúde, Fórum 
Aids-RJ, Fórum Tuberculose-RJ, 
META- Brasil, UNAIDS, APABB, 
entre outros. 

ATIVIDADES E TEMAS DEBATIDOS 
NO SEMINÁRIO

A importância de favelas, periferias e quilombos 
na prevenção de IST/ HIV e Tuberculose.

O que gostaria de falar para jovens e 
comunidades?

HIV, estigma e os desafios da comunicação.

Iniciativas territoriais de prevenção.

Iniciativas inclusivas - Sexualidade e deficiência.

Roda de conversa - Juventude e Prevenção 
Combinada: nossas experiências e ideias. 

ENTIDADES REPRESENTATIVIDADES 
PRESENTES

- Ministério da Saúde.
- Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e         
Infecções Sexualmente Transmissíveis.
- SES/Gerência de Aids.
- SES/Gerência de Tuberculose. 
- Fórum Aids-RJ.
- Fórum Tuberculose-RJ.
- Observatório Tuberculose Brasil.
- UNAIDS. 
- Aldeias indígenas (GO).
- Quilombo (MG). 
- Periferias (SP).
- Mulheres Negras (RS). 
- RNCS Salvador (BA).
- RNCS (RJ).
- META Brasil.
- APABB. 
- Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da OAB-RJ.
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“Muitas mulheres sofrem agressões de seus maridos nas aldeias, e a 
cultura é usada como argumento para impedir a entrada da polícia. 
Agressão não é cultura. Depois de muita luta conseguimos apoio para 
Lei Maria da Penha entrar nas Aldeias Indígenas”. 

Eliana Karajá

“Eu sou jovem com deficiência, tenho paralisia cerebral. Até os meus 18 
anos eu não saia de casa, vivia no meu mundinho, não saia nem para 
comprar pão. Cheguei a sofrer depressão. Na escola me convidaram a 
parar de estudar, foi quando falei “você não decide meu futuro, quem 
decide meu futuro sou eu, por isso não vou parar”. Hoje eu estou 
cursando técnico de Gerência em Saúde. A militância de prevenção às 
IST/HIV comecei em 2015, quando eu fiz o curso de Jovens Lideranças 
realizado pelo Ministério da Saúde”. 

Stefany Dias

“A gente precisa entender que os nossos pais não tiveram a mesma 
oportunidade que estamos tendo hoje, de estar em uma Roda de 
Conversa sobre prevenção, e por isso esse assunto não existe em casa 
com os filhos, o diálogo sobre esse tema também precisa ser feito com 
eles.” 

Hugo Sabino

Oficinas de comunicação para elaboração de mensagens em 
diferentes formatos sobre Prevenção Combinada ao HIV

Durante o primeiro dia de evento foram realizadas oficinas para 
produção de materiais de comunicação sobre prevenção combinada 
ao HIV. O objetivo foi, através da construção entre pares, elaborar 
mensagens nos formatos das mídias sociais digitais (memes, cards, 
vídeos e áudios) com linguagem acessível para a população de favelas 
e periferias. Os presentes foram divididos em grupos, onde cada um 
trabalhou um conjunto de prevenções. Além dessas oficinas também 
aconteceram atividades culturais como, artesanato para confecção 
de bonecas Abayomi, turbantes e dispensadores de preservativos; 
apresentações musicais e de dança; e desfile de turbantes. 
Acesse a versão final dos materiais produzidos durante o seminário, 
clique aqui. 

https://cedaps.org.br/noticias/cedaps-lanca-serie-de-materiais-digitais-sobre-prevencao-combinada/
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Mostra Caminhos da Inclusão 

A 3ª edição da Mostra Caminhos da Inclusão foi um dos destaques do 
Seminário Fala, Comunidade! 2019. A mostra reuniu materiais sobre 
prevenção às IST/HIV e AIDS elaborados com e para pessoas com 
deficiência no âmbito do Projeto Caminhos da Inclusão desenvolvido 
pelo CEDAPS em outros anos. Para conferir os materiais, acesse 
Caminhos da Inclusão. 

Saiba mais sobre o seminário de 2019, acesse Fala, 
Comunidade! 2019

http://www.caminhosdainclusao.cedaps.org.br/ 
http://cedaps.org.br/wp-content/uploads/2020/01/newsletter-fala-branco.pdf
http://cedaps.org.br/wp-content/uploads/2020/01/newsletter-fala-branco.pdf
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Participação da Frente Prevenção e Cuidado em espaços de controle social

Através da Frente o CEDAPS ampliou sua participação como organização da sociedade civil em diversos 
espaços, como: Colegiado do Fórum de Tuberculose; Fórum de ONG AIDS; Comitê Comunitário de 
Acompanhamento em Pesquisas de Tuberculose – CCAP TB Brasil e Plataforma MROSC/ABONG – Rio. 

Mas além dos avanços, os desafios de quem atua no campo da justiça social também se fizeram presentes: 
a disponibilidade de agenda e tempo para participação em alguns encontros e reuniões, a diversidade de 
interesses dos movimentos sociais, pouca valorização da participação e do trabalho das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) e das Organizações de Base Comunitária (OBC) por parte dos governos, desmonte de 
conselhos e comitês e modelo de conselhos que não atendem a participação ativa. 

Entendemos que os desafios além de, em parte serem reflexo do conturbado período social político que 
vivemos, também permitem reflexão e momentos de discussão que proporcionam aprendizado. 
Prevenir e Cuidar! 

Oficinas de formação em Promoção da Saúde e Prevenção e Cuidado às IST/HIV/AIDS e 
Tuberculose

A equipe responsável pela execução dos projetos coordenados pela Frente Prevenção e Cuidado também 
realiza oficinas formativas em Promoção da Saúde sobre temas variados: Prevenção das IST/HIV e 
Tuberculose, Prevenção à Violência, Diversidade, Gravidez não planejada, Bullying e Promoção da Saúde.

Em 2019 foram realizadas 121 oficinas com 2.688 participantes, para o projeto Atitude Positiva, uma 
iniciativa FIRJAN para o qual o CEDAPS presta o serviço de oficinas de formação em promoção da saúde, e 
para o Programa Jovens Construtores (ver página 26). 
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Desenvolve ações para promover o desenvolvimento de jovens e criar 
oportunidades econômicas e sociais para sua vida, de seus pares, 
suas famílias e seus territórios. Atua tanto em zonas urbanas, como 
zonas rurais com vistas a superar os desafios da juventude e enaltecer 
o protagonismo juvenil. A rede do Programa Jovens Construtores, 
metodologia base para nossos projetos, já conta mais de 500 jovens 
nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Minas Gerais.

FRENTE JUVENTUDE 

Edições realizadas no 
Rio de Janeiro 

Conselho Jovens 
Construtores 

Avaliação de impacto 

Resultados em 2019

Edições realizadas em 
outras localidades 

Iniciativas de Cooperação 
Técnica

Iniciativas Internacionais - 
Atuação em alinhamento 
com a rede internacional 
YouthBuild

FRENTE
JUVENTUDE

ANO 2019 PARA 
OS JOVENS 

CONSTRUTORES

METODOLOGIA 
JOVENS 

CONSTRUTORES

 

s

Outros destaques 

Curso intensivo como 
porta de entrada para 

mudanças

A potência da 
metodologia em novos 

contextos
O Programa em 
números gerais



Metodologia Jovens Construtores – 
Mobilizando jovens e comunidades para 
mudança
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O Programa Jovens Construtores 
(PJC) é uma tecnologia 
social concebida, em 1978, 
pela organização americana 
YouthBuild. Desde 1999, as 
ideias e práticas da YouthBuild 
influenciaram diretamente os 
setores da juventude em 32 países 
diferentes. 
A crença de que milhões de jovens 
no mundo tem energia, talento 
e inteligência desperdiçados 
exclusivamente pela falta de 
oportunidades é compartilhada 
pelas organizações responsáveis 
pelo Programa nos 19 países em 
que há YouthBuild. Nesses locais, 
há parceiros que implementam o 
programa adaptado, e no Brasil, o 
CEDAPS é a organização parceira 
e implementadora.
Dentre os 19 países, 11 já 
estão planejando a expansão 
do segundo estágio do modelo, 
incluindo o Brasil, que implica 
em ganhar escala usando 
a metodologia já testada e 
consolidada. Com base nos 
preceitos do YouthBuild conjugado 
com a e estrutura metodológica 
desenvolvida pelo CEDAPS, o 
Programa Jovens Construtores 
está, atualmente, apoiado em 
cinco estratégias para efetivação 
de resultados: 

1. Realizado com os jovens em 
situação de vulnerabilidade e 
risco dentro de territórios onde os 
diretos são mais violados; 

2. Implementado por meio de 
programa intensivo de formação, 
que gerem vínculo com os jovens; 

3. Fortalecido e executado a partir 
de parcerias com organizações e/
ou serviços locais, co-gestoras 
das edições do programa, e com 

a rede de suporte do território de 
intervenção; 

4. Visibilidade  a partir da 
transformação concreta em 
espaços comunitários do território 
dos participantes para gerar valor 
para juventude (Ativos familiares e 
comunitários); 

5. Realizando acompanhamento 
do jovem pós programa de 
formação com o intuito de apoiar 
a inserção no mundo do trabalho e 
na sociedade por meio de suporte 
socioemocional e a partir de um 
Plano de Vida de autoria dos 
participantes. 

No início, as ações são 
prioritariamente realizadas 
dentro do território que o 
jovem está inserido, e com 
a participação de diferentes 
parceiros (técnicos, estratégicos e 
comunitários). A organização local 
é a corresponsável pela edição 
e os familiares e instituições 
locais são envolvidos por meio 
de ações de fortalecimento de 
vínculos e emancipação juvenil. 
Com o avanço das atividades, 
os jovens são encorajados e 
estimulados a desenvolver 
sua autonomia, respeitando o 
tempo de desenvolvimento de 
cada participante. Após terem 
trilhado o itinerário formativo 
do curso, os jovens passam 
a integrar a rede dos jovens 
construtores graduados, que é 
permanentemente assessorada 
pela equipe do Programa para 
suporte socioemocional, emissão 
de documentação civil e busca por 
oportunidades educacionais 
e econômicas. 
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O Programa Jovens Construtores 
Brasil destina-se a formação 
pessoal e profissional de jovens 
residentes em comunidades 
vulneráveis. A idade para 
participação geralmente é de 
16 a 24 anos, mas pode variar 
de acordo com a proposta de 
formação ou realidade local. A 
iniciativa acontece por meio de 
uma metodologia de formação-
ação cujo objetivo é contribuir 
para o crescimento integral dos 
jovens, e para o fortalecimento de 
organizações de base comunitária 
(OBC), habilitando-a a conduzir e 
gerir a edição. A formação pode 
variar entre 200 e 340 horas de 
oficinas formativas e práticas com 
ênfase em diferentes qualificações 
profissionais, tais como pintura 
profissional, construção civil, 
telecomunicações, elétrica 
predial e atendimento ao 
cliente, promoção da saúde em 
fortalecimento à atenção básica, 
podendo ser adaptada de acordo 
com a demanda do momento 
e propostas de parceiros. 
Essas qualificações derivam na 
construção de ativos comunitários 
e familiares concebidos e 
executados pelos jovens 
participantes de modo a praticar 
e materializar o conhecimento 
adquirido. 

O conteúdo programático do 
Programa está distribuído em 
módulos, que vão desde relações 
interpessoais e comunitárias até 
comportamento no mercado de 
trabalho. Cada qual composto 
por um conjunto de oficinas 
que abordam temáticas que 
envolvem o crescimento 

pessoal e profissional dos 
jovens participantes, além dos 
módulos específicos voltados 
para a profissionalização e a 
parte prática. Dentre as diversas 
temáticas abordadas, estão: 
promoção da ética, integridade 
e transparência; promoção à 
diversidade nos seus diferentes 
aspectos; educação ambiental e 
ações que visem recuperação e 
preservação de áreas degradadas; 
entre outros. 
Os jovens são envolvidos em 
todas as etapas de execução 
e avaliação do projeto. As 
oficinas de formação utilizam 
metodologias participativas em: 
oficinas temáticas, dinâmicas 
de grupo, ações coletivas de 
mobilização da comunidade, 
melhorias físicas de espaços 
coletivos e familiares, além da 
elaboração do Plano de vida – 
prospecção de vida futura após o 
fim do curso, rumo à autonomia de 
sua vida que tem como objetivo 
o planejamento individual e 
familiar (retorno aos estudos e/ ou 
inserção no mundo de trabalho). 

Para além destas ações, o 
destaque mais comentado 
pelos jovens é a relação com os 
pares e a compreensão após o 
curso, de que são capazes de 
concretizar os seus sonhos. Os 
jovens passam a se compreender 
como sujeitos dotados de direitos, 
e também, de deveres e saem 
mais fortalecidos para enfrentar 
os desafios que lhe são impostos. 
Passam a constituir a rede de 
juventude Jovens Construtores, 
que se fortalece e se apoia no 
desenvolvimento do jovem. 

Curso intensivo de formação como porta de entrada 
para mudanças

Acreditamos que o conjunto 
de ações do programa poderá 
contribuir para a interrupção 
do ciclo de pobreza e exclusão 
a que estão submetidos. O 
público é formado por jovens 
com foco naqueles que residem 
em territórios vulneráveis, com 
atenção aos que não estudam 
e não trabalham, em especial, 
meninas, mães adolescentes e 
jovens negros. 

A tutoria do programa, para 
além do acompanhamento e 
desenvolvimento dos jovens, 
atua na orientação ao mercado 
de trabalho, estratégias 
de empreendedorismo e 
encaminhamento ao Programa 
Jovem Aprendiz. 
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RESULTADOS 
GERAIS DO 
PROGRAMA 21 Edições em 

áreas rurais e 
urbanas

568 Jovens 
Participantes 

91% Jovens 
Graduados no 

Programa 

38% Meninas 20% Jovens 
mães/pais 

15% Retorno 
escolar 

25% 
Qualificação 

após o Programa

59% Inserção 
no mundo do 

trabalho 

61,5% de jovens com 
documentação civil 
retirada/atualizada

83 Ativos 
Comunitários 

212 Ativos 
Familiares e 

Pessoais 

METODOLOGIA
JOVENS

CONSTRUTORES

Desenvolvimento de 3 
edições do curso 

intensivo no âmbito do 
Projeto Move Caminhos 

(Instituto Invepar) /RJ

Parceria técnica no 
Projeto Chama na 
Solução – Rio (UNICEF)

Articulação com a rede 
pública de ensino através 
de projeto demonstrativo  

no CEJA Maré / RJ

Aplicação do Módulo de 
Desenvolvimento Humano 
no Projeto Porto do Saber  (FIRJAN), Morro da 

Conceição /RJ

Ação Demonstrativa:
 Mapeamento Territorial e

 Ativos Comunitário - Arari /
 MA (Fundação Vale)

Jovens Protagonistas: Mobilidade 
e Segurança no Trânsito por

 meio de formação-ação em
 articulação com o poder público 

– Canaã dos Carajás / PA
 (Fundação Vale)

Jovens Construtores em  
Saúde: Promoção da Saúde 
comunitária por meio de 
formação-ação em conexão 
com a UBS – Fundão / ES  (Fundação Vale)

70 participantes 
54 concluintes

25 participantes 
em andamento

25 participantes 
25 concluintes

57 participantes 
55 concluintes

25 participantes
24 concluintes

55 participantes
54 concluintes

13 participantes
12 concluintes

08 Edições em áreas 
rurais e urbanas  

185 Jovens 
participantes

141* Jovens 
concluintes

49% de colocação 
no mundo do 
trabalho 

RESULTADOS EM 2019

*As edições no ES e PA não contabilizam jovens 
concluintes. No ES o curso segue em andamento 
em 2020 com 20 participantes, e no PA a 
participação é flutuante (média de 20 participantes).
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Avaliação de Impacto 

Em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e 
sob a responsabilidade de Daniel Cerqueira, renomado pesquisador na 
área de economia do crime, violência e políticas de segurança pública, 
o Programa Jovens Construtores realizou uma avaliação de impacto em 
duas comunidades onde já atuou: Mangueira e Morro do Borel.
Mais de 300 jovens foram cadastrados para participar de edições nas 
duas comunidades. Um pouco mais da metade foi sorteado e o restante 
compôs um grupo chamado ‘controle’. Passados dois anos (período 
em que ocorreram as edições) o trabalho foi comparar o grupo que 
não passou pelo Programa (controle) com aqueles que passaram pela 
nossa ação, chamado de ‘tratamento’. Os grupos, que por origem têm 
o mesmo perfil, permitiu que pudéssemos avaliar o impacto que o 
Programa teve na vida dos participantes com maior precisão. Para isso 
contamos com os esforços da equipe do Programa que, apesar dos 
desafios conseguiu manter/recuperar o contato com inúmeros jovens 
por um longo período de tempo. O relatório será divulgado em 2020.

ALGUNS DADOS IMPORTANTES DA AVALIAÇÃO

- Interesse por cursos 
profissionalizantes/técnicos

Jovens 
construtores 35.7%

Jovens do 
grupo controle 17%

“O percentual de 18% é uma grande diferença. 
Observamos que o Programa despertou o 
interesse por uma alternativa de aprendizado 
diferente da escola formal e também o interesse 
em conseguir um emprego”.

- Interesse por cursos 
profissionalizantes/técnicos

Jovens 
construtores 75%

Jovens do 
grupo controle 65.6%

- Avaliação do Programa
pelos jovens

9.32
10

- Satisfação no apoio que o
Programa dá na busca por

emprego

7.75
10

- Impacto do Programa na
sua vida

8.97
10

“Mais de 50% dos jovens deram 10 nos
pontos citados. Os jovens avaliaram muito
bem o Programa, disseram que foi a primeira
vez que teve algo assim em suas
comunidades”.

Comentários: Daniel Cerqueira, pesquisador 
responsável pela avaliação.
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A potência da metodologia em novos contextos

Jovens Construtores em Saúde (JCS)

O projeto Jovens Construtores em Saúde tem por objetivo promover a 
saúde comunitária por meio da formação-ação de jovens que atuam 
em conexão com as unidades básicas de saúde de seus territórios 
desenvolvendo educação entre pares e ativos comunitários. A sua 
atuação está baseada em quatro eixos: oficinas formativas; tutoria e 
fortalecimento socioemocional; ativos comunitários; e protagonismo 
juvenil em eventos municipais. 
Para isso, o grupo participa de uma série de formações-ações, que 
se caracteriza por uma proposta pedagógica participativa, em que a 
construção do conhecimento se dá por meio de oficinas vivenciais e 
experiências práticas que resultam em bens e recursos locais diversos 
construídos coletivamente e que geram benefícios coletivos, que se 
configuram em “Ativos Comunitários”, como campanhas e outras ações 
desenvolvidas pelos jovens em parceria com as unidades básicas de 
saúde, com total apoio dos seus profissionais e da Secretaria Municipal 
de Saúde local.

Essa frente de atuação do Programa vem crescendo e se estruturando 
desde 2017 e ganha ainda mais corpo em 2019, com a aplicação no 
município de Fundão, Espirito Santo, conforme relatado mais à frente. 

Componentes da metodologia aplicados para 
fins específicos

A metodologia Jovens Construtores reforça o protagonismo juvenil 
e estimula a aplicabilidade do conhecimento no território em favor 
do desenvolvimento local, reverberando em resultados coletivos e 
pessoais. Há diferentes formas de contribuição da metodologia para o 
desenvolvimento, emancipação e criação de oportunidades juvenil. As 
estratégias do programa podem ser aplicadas com diferentes graus de 
aprofundamento e diversos objetivos, podendo ser mais pontual, como 
no caso de um projeto demonstrativo, ou contínuo/sistêmico, como no 
caso de um curso intensivo de formação. 
Aplicar de forma inovadora os diferentes componentes da metodologia 
do Programa foi experimentado ao longo de 2019 por meio de 
diferentes iniciativas, desde um projeto piloto realizado dentro de 
uma escola pública do Rio de Janeiro (CEJA Maré); passando pela 
condução de criação de projetos de autoria de jovens periféricos em 
busca de soluções para criar oportunidades econômicas para jovens 
(Chama na Solução); até a realização de ação demonstrativa em Arari 
no Maranhão (Mapeamento Territorial e Ativos Comunitários). Todas 
essas experiências, entre outras, estão registradas nesse documento.  
Notamos que essa forma de atuação é potente para contribuir com a 
agenda da juventude de forma pontual, criativa e colaborativa. Em 2020 
teremos mais novidades sobre esse modelo de prática. 
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Conselho de Jovens Construtores 

O Conselho de Jovens do Programa Jovens Construtores, teve início em 2016 e seus integrantes são jovens 
graduados no Programa de diferentes comunidades e favelas do Rio de Janeiro. O grupo é composto por 
diversidade de gênero e na representatividade de diferentes territórios, realidades e vivências. Também 
inspirado em uma iniciativa do YouthBuild Internacional, o Conselho de Jovens do PJC tem como missão 
representar a agenda da juventude, sobretudo às pautas da educação pública. Busca-se atuar em diferentes 
frentes de oportunidades de continuidade, que permitam ao grupo tornar-se um Conselho efetivo e 
colaborativo para os jovens de cada território representado e à rede de jovens do Programa. 
Em 2019, em parceria com a Ford Foundation, as atividades do Conselho foram dinamizadas por um jovem 
graduado no Programa em 2015 no Morro dos Prazeres, Hugo Sabino, que assumiu a função de organizar 
as ações e promover a dinamização do grupo.  Mensalmente, os conselheiros se reuniram no CEDAPS para 
alinhamento das ações ocorridas anteriormente, articulação dos próximos passos e acompanhamento do 
processo de seleção das propostas que eram submetidas à editais voltados para fortalecimento da juventude.  
Com isso puderam discutir sobre a temática principal que direcionaria a atuação do Conselho no âmbito da 
agenda da juventude e concluíram que a pasta da Educação era onde mais se encontrava potencialidade 
de atuação e contribuição. Também reformularam o Manual de Convivência interno, que carrega eixos de 
responsabilidades individuais, pensando no cuidado coletivo. 

No intuito de se conectar, trocar saberes com outros jovens líderes e conhecer a atuação de outros coletivos, 
o Conselho de Jovens fez sua primeira participação externa no evento anual da Rede Rede Não Bata, Eduque, 
realizado na Universidade Veiga de Almeida e construído por jovens da Fundação Angélica Goulart.  Alguns 
integrantes do Conselho ingressaram no grupo “Jovens com UNICEF”, auxiliando a área da Juventude do 
UNICEF-RJ na construção de projetos que garantissem mais acesso à oportunidades de participação juvenil 
e a garantia dos seus direitos constitucionais, evidenciando juventudes periféricas que vivenciam contexto 
de vulnerabilidades, com isso tiveram participação efetiva no Seminário “Educação é Proteção contra a 
Violência” e no evento do 30º aniversário da Convenção Sobre os Direitos da Criança, promovidos pelo 
UNICEF Brasil. Além disso, foram ao evento Educação 360º para prestigiar a apresentação da pesquisa 
Juventudes & Conexões, fazendo assim contato com jovens de outros estados brasileiros, conhecendo 
suas realidades e vivências. Na atuação em Promoção da Saúde, colaboraram com o evento anual “Fala, 
Comunidade! ” promovido pelo CEDAPS e com o Seminário “Vamos Combinar? ”, promovido pela Secretaria 
Municipal De Saúde – RJ, onde passaram um final de semana hospedados em um hotel na Lapa – RJ, 
trocando sobre Prevenção Combinada, com participação de jovens de outras regiões da cidade. 

Sendo o Programa Jovens Construtores parte de uma rede internacional ligada ao YouthBuild, dois jovens 
do Conselho de Jovens, Gabriel Fernandes (graduado no PJC em 2017 no Morro do Borel) e Josiane Pereira 
(graduada no PJC em 2018 no Morro da Mangueira), realizaram uma viagem à Washington (E.U.A) para 
composição e participação no grupo do GOYI (Global Opportunity Youth Initiative), que busca através da 
percepção dos jovens, construir oportunidades de renda e emprego para a juventude de suas cidades, com 
isso também ajudaram o CEDAPS a organizar a Semana de apresentação da Juventude e oportunidades 
econômicas no Brasil, recebendo o grupo gestor da iniciativa Global Opportunity Youth, no Rio de Janeiro. 
Também tivemos a ida do conselheiro Hudson Megyns (graduado no PJC em 2017 no Morro da Mangueira), 
à São Paulo, para apresentar sua trajetória de vida e liderança aos jovens da organização Casa Pequeno 
Mundo, que também recebeu na sede do CEDAPS no Rio de Janeiro Celso Grecco, Diretor de Conteúdo e 
Inovações da Casa Pequeno Mundo e autor do livro “A Decisão de que o Mundo Precisa”. 

Durante o período de 2019, o Conselho pôde realizar quatro formações em diferentes temas pautados 
por eles como necessários e puderam com isso mobilizar a rede do Programa Jovens Construtores no Rio 
de Janeiro, para participarem dessas formações e ampliar as formas de debate e conhecimento. As quatro 
temáticas formativas foram:

1. Seletividade do Sistema de Justiça Criminal – Joel Luiz Costa (Advogado Criminalista)
2. Trajetórias Educacionais e Profissionais – Bruno Neves (Professor UERJ)
3. Ampliação do Universo Cultural – Cristina Salomão (Conselheira do CEDAPS) 
4. Prevenção e Cuidado – Juliana Reiche (Assistente de Projetos do CEDAPS) 
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Edições realizadas no Rio de Janeiro

CEJA Maré 

Em parceria inédita com a Secretaria de Educação do município do Rio 
de Janeiro, o Programa Jovens Construtores realizou uma edição no 
Centro de Educação para Jovens e Adultos (CEJA), no Complexo da 
Maré.
A edição no CEJA Maré foi um projeto demonstrativo inserido na rede 
pública de ensino a partir da metodologia Jovens Construtores. Treze 
jovens matriculados na instituição parceira, de 16 a 24 anos de idade, 
puderam vivenciar uma formação oferecida pelo PJC, por meio dos 
seguintes módulos: Sensibilização e Tutoria; Desenvolvimento Pessoal 
e Profissional (em parceria com CIEE-Rio); Mapeamento Territorial e 
Planejamento dos Ativos Comunitários (em parceria com o Projeto 
ReciclAção e Museu da Maré); Semana de Prevenção e Cuidado; 
e Cidadania. Foram dois meses de oficinas diárias onde os jovens 
dialogaram sobre educação, trabalho, território, saúde, entre outros 
temas, ainda foram feitos encontros individuais para a elaboração do 
Plano de Vida.
Para o planejamento dos ativos comunitários os participantes utilizaram 
a técnica Mapa Falante, que se apoia na análise do território por meio 
de registro das informações e percepções sobre o local, por aqueles 
que o conhecem melhor: os moradores. Os temas surgiram das 
oficinas oferecidas aos jovens: prevenção e gravidez na adolescência, e 
educação ambiental.

Conselho de Jovens Construtores em 2019
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A realização de uma edição demonstrativa dentro da escola tem por 
objetivo verificar as possibilidades de contribuição da metodologia 
Jovens Construtores para jovens que buscam uma certificação por 
meio da modalidade Educação de Jovens e Adultos e a integração dos 
conteúdos formativos trabalhados na grade do Programa com a grade 
curricular da escola parceira. 
Para além da formação dos jovens, o Programa Jovens Construtores 
também promoveu três rodas de conversa para os professores 
orientadores atuantes nas escolas da Área Programática 4 do Sistema 
Municipal de Ensino (Zona Oeste/RJ). Os encontros trataram de três 
temas: apresentação da metodologia PJC e convergência com as 
demandas das escolas de EJA; fortalecimento territorial a partir das 
escolas de EJA e Racismo Estrutural nas escolas e formas de combatê-lo. 

Saiba mais, clicando aqui. 

“Eu penso que esses projetos, como o Jovens Construtores e o Chama 
na Solução, são uma grande oportunidade para todos os jovens, é 
como uma luz na vida deles que abre a visão para o mundo. Após 
participar do PJC comecei a ter mais confiança em mim mesmo, a 
pensar mais alto em relação a minha vida e a tudo que quero realizar. 
Descobri coisas em mim que eu nem sabia que existiam”. 
João Vitor da Silva Rosa, CEJA Maré

Projeto Porto do Saber

Outra parceria inédita do Programa Jovens Construtores em 2019 
foi com o Projeto Porto do Saber (iniciativa FIRJAN). Como parceiro 
técnico do projeto, o PJC esteve presente pela primeira vez no Morro da 
Conceição, em uma edição na Escola Padre Dr. Francisco Motta/ Colégio 
Sonja Kill, com jovens de idades entre 14 e 24 anos divididos em duas 
turmas que foram unificadas na etapa final da edição.
O PJC ofereceu o módulo de Desenvolvimento Humano (DH) no 
projeto, que consiste em oficinas que trabalham a potencialidade das 
habilidades socioemocionais e a produção do Plano de Vida. Outra 
contribuição foi a realização dos ativos comunitários, como forma de 
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 
Além de inserir os participantes na área de colocação do Programa, 
que presta assessoria técnica para o ingresso dos jovens no mundo do 
trabalho e educação.

Saiba mais, clicando aqui. 

“Foi a melhor parte de todo o curso, de todo o projeto, porque 
além de ter a qualificação profissional de audiovisual, a parte de 
desenvolvimento humano nos ajudou a nos conhecermos melhor, 
muitos de nós sentiam não saber quem realmente éramos. Ajudou 
a ter uma visão mais ampla das coisas, porque não é só aquele 
mundinho que a gente vive na favela, é uma coisa bem maior. Ter 
alguém com a gente em todos os momentos (a tutora do Programa) 
quando a gente tinha algum problema, alguma dificuldade, foi muito 
bom, ela estava ali para nos ajudar e dar todo o apoio”. 
Maria Luiza Sales, Porto do Saber 

http://cedaps.org.br/wp-content/uploads/2020/07/info-ceja-mare.pdf
http://cedaps.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-Porto-do-Saber-2.pdf
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Jovens Construtores Move Caminhos 

Em parceria com o Instituto Invepar no âmbito do projeto Move 
Caminhos, realizamos três edições do Programa Jovens Construtores, 
que conjugaram objetivos estratégicos dos negócios da empresa 
com a atuação de responsabilidade social corporativa. Nas edições 
Move Caminhos os participantes receberam Educação Profissional 
em Atendimento ao Cliente, e em cada edição esse módulo de 
aprendizagem foi composto por mais uma formação, veja abaixo: 

Del Castilho

Mais precisamente na comunidade Do Guarda, a edição teve formação 
em Operação de Estação oferecida pelo Metrô Rio. A instituição parceira 
que apoiou na mobilização de jovens para o curso foi a Associação de 
Moradores Parque União de Del Castilho, e a realização foi no CIEP 
Patrice Lumumba (escola municipal/ensino primário - RJ).

Cidade de Deus 

Na Cidade de Deus a formação foi em Operação Viária, oferecida 
por um profissional responsável pela educação no trânsito dentro da 
Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro 
(CET-Rio). A parceria local na comunidade foi com a Agência Cidade 
de Deus de Desenvolvimento Local que sediou as oficinas. A LAMSA, 
concessionária que administra a Linha Amarela, uma importante via 
expressa da cidade do Rio, foi uma das apoiadoras dessa edição. 

Nova Holanda (Complexo da Maré)

Na Maré, um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro, a 
edição PJC – Move Caminhos aconteceu na comunidade Nova Holanda 
e a parceria local se deu com o Instituto Vida Real que também foi 
responsável por sediar a edição. A formação foi em Operação de 
Pedágio, oferecida por um profissional que atua no Companhia de 
Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro (CET-Rio). A LAMSA 
também atuou no apoio a essa edição. 

Ações Cidadãs Jovens Construtores Move Caminhos  

Para promover a integração com a comunidade, algumas edições 
do PJC realizam uma Ação Cidadã. Um evento mobilizado pelos 
próprios participantes do curso dentro do seu território, com 
brincadeiras, lanches e distribuição de materiais informativos sobre 
Promoção da Saúde, os jovens convocam moradores para estarem 
presentes e o principal objetivo é mostrar para comunidade que ali 
acontece um Programa que trabalha a força positiva da juventude, 
com jovens capazes de realizar ações para o desenvolvimento do 
lugar onde vivem com suas famílias.

Saiba mais, clicando aqui.

http://cedaps.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Informativo-JC-Move-Caminhos_-digital.pdf
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Edições realizadas em outras localidades 

Edição JCS em Fundão/ES

Em 2019, em parceria com a Fundação Vale, o Programa Jovens 
Construtores em Saúde foi aplicado no município de Fundão no Espirito 
Santo com a participação de 25 jovens. No mês de maio foi assinado o 
termo de cooperação técnica com Fundão, dando início ao projeto no 
município. A primeira atividade aconteceu em junho através de uma 
reunião de apresentação do Jovens Construtores em Saúde para 29 
profissionais das três Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, 
envolvendo médicos, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde na 
mobilização de adolescentes e jovens de Fundão nas regiões: Centro, 
Timbuí e Praia Grande, para participação no projeto. 
A parceria com as UBS foi sendo fortalecida com o tempo, e por meio 
de iniciativas como encontros com cada unidade para levantamento 
dos desafios na atuação junto a jovens com temas relacionados à saúde 
(no mês de setembro), e para criação do plano de atuação (no mês de 
outubro), o Jovens Construtores em Saúde foi validado. Nestes planos 
estão as ações e temas a serem trabalhados pelos JCS em conjunto as 
UBS, que começaram a ser implementadas em dezembro de 2019 e 
seguem em 2020. 

 “Eu gostei mais quando os meninos estavam cantando e fazendo 
poesia. Na hora, eu falei para mim: nossa! Eles são demais! (...). Eu 
estou me sentindo outra pessoa, estou ficando mais animado e 
isso me ajuda muito. Obrigado mesmo! Podíamos trazer mais aulas 
dessas. ” 
Andrey, Jovem Construtor em Saúde, Timbuí (Fundão)

Mapeamento Territorial e Ativos Comunitários em 
Arari/MA

Com foco na temática de promoção de saúde e aplicabilidade dos 
conhecimentos, por meio dos ativos comunitários, o projeto realizado 
em Arari teve duração de três meses. Em parceria com a Fundação 
Vale, o Programa Jovens Construtores em Saúde teve como temática 
principal o uso da água. Com base no conceito de formação-ação, entre 
setembro e novembro de 2019, um grupo de aproximadamente 25 
jovens de Arari planejaram e desenvolveram ações de promoção da 
saúde e ativos comunitários, auxiliando, assim, na melhoria da qualidade 
de vida dos seus territórios. 
O projeto foi composto por três encontros formativos e práticos. No 
primeiro, realizado em setembro, foi feito o mapeamento participativo 
do território e trabalhadas as questões de promoção da saúde, em 
especial no que tange a temática de recursos hídricos/qualidade da 
água e seus desdobramentos na saúde da população. Em outubro, com 
base no mapeamento feito, o grupo planejou as ações de educação em 
saúde que seriam realizadas no território. Em novembro, foi o momento 
da prática, quando as ações planejadas foram implementadas.  
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Projeto Jovens Protagonistas em Canaã dos 
Carajás/PA 

O Projeto Jovens Protagonistas aconteceu na cidade Canaã dos Carajás 
no estado do Pará, com a participação de jovens tanto da área urbana 
como da zona rural. Uma iniciativa da Fundação Vale e Komatsu, em 
2019 foi desenvolvida pelo CEDAPS e contou com parcerias locais que 
foram fundamentais para sua realização, são elas: Prefeitura Municipal 
de Canaã dos Carajás, OAB Subseção Canaã dos Carajás e Agência 
Canaã. 
Os adolescentes, oriundos de cinco escolas municipais da cidade: 
Adelaide Molinari, Benedita Torres, João Nelson, Luís Carlos Prestes e 
Maria de Lourdes, participaram de oficinas formativas sobre mobilidade 
e segurança no trânsito, um dos maiores desafios enfrentado pela 
comunidade local que resulta em inúmeros acidentes e óbitos. A partir 
do aprendizado os jovens elaboraram Planos de Ação para enfrentar 
tais desafios. 
O Ativo Comunitário entregue por eles para a cidade foi: materiais 
informativos como, panfletos, adesivos, cartazes, banners, vídeos, 
entre outros, que versaram sobre as particularidades que envolvem a 
mobilidade urbana do território. Esses materiais foram distribuídos pelos 
jovens em passeatas próximas as escolas. 

Iniciativas Internacionais - Atuação em alinhamento com a 
rede internacional YouthBuild

Desde 2009, o CEDAPS é parte integrante da rede internacional 
YouthBuild e a aproximação e integração da frente de Juventude 
nesta rede é cada vez mais intensa com o passar dos anos. Em 
2019, o CEDAPS participou de dois movimentos realizados pelo 
YouthBuild International: o primeiro relacionado às diferentes formas de 
aprendizagem na educação formal e certificação de jovens em situação 
de vulnerabilidade; e o segundo, com o intuito de ampliar a criação de 
oportunidades econômicas para jovens de favelas e periferias por meio 
de criação de um movimento mundial em prol desta causa. Ambos 
seguem relatados a seguir.  

Alternative High School – Learning Differences

Em junho de 2019, parte da equipe técnica do Programa Jovens 
Construtores Brasil visitou a iniciativa do México (Jóvenes con 
Rumbo). A proposta foi conhecer como é aplicada a certificação 
no Ensino Médio com base na metodologia YouthBuild para jovens 
desvinculados no ensino tradicional em Juarez, cidade do interior 
do país. Em seguida, outros representantes da frente de Juventude 
participaram do Seminário Internacional de Educação promovido pelo 
YouthBuild “YouthBuild International Education Workshop” com o 
intuito de reforçar as estratégias educacionais e refinar os processos 
de aprendizagem dos jovens participantes do Programa em diferentes 
partes do mundo.  Neste seminário, havia representação de alguns 
países que, em estágio avançado, desenvolvem e aplicam a metodologia 
YouthBuild, como no caso do Brasil, são eles: África do Sul, Canadá, 
Estados Unidos, Inglaterra e México.  
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Nos meses de abril e junho o CEDAPS recebeu em sua sede no Rio de 
Janeiro especialistas em educação que fazem parte da rede YouthBuild, 
onde apresentou o contexto educacional de jovens em situação de 
vulnerabilidade no Brasil por meio de visitas de campo e conversas 
com estudiosos do tema em nosso país. Foram realizadas duas visitas 
técnicas feitas pela comitiva internacional com jovens das edições CEJA 
Maré e Porto do Saber. 

Iniciativa Global de Oportunidade para a 
Juventude - Global Opportunity Youth Initiative 

A Global Opportunity Youth Network (GOYN) é uma iniciativa global 
que catalisa mudanças de sistemas para oportunidades de jovens 
em comunidades em todo o mundo através da criação de caminhos 
sustentáveis de treinamento, emprego e renda. Este movimento está 
sendo capitaneado pelo Instituto Aspen, em parceria com a Prudential, 
Global Development Incubator, Accenture e YouthBuild International. 
A inciativa atua em cidades de diferentes países, como Colômbia, 
Índia e Quênia. Em 2019, uma comitiva internacional fez uma viagem 
imersão de uma semana no Brasil para conhecer a realidade da 
juventude brasileira em duas grandes capitais nacionais: São Paulo e 
Rio de Janeiro. Toda a viagem foi organizada pelo CEDAPS, bem como 
a articulação com diferentes instituições para que o grupo, a partir 
da experiência vivida, pudesse escolher em qual cidade brasileira a 
iniciativa internacional seria implementada. 
Ainda, no âmbito desta iniciativa, dois jovens brasileiros foram 
convidados a participar de um encontro internacional, realizado em 
Washington (E.U.A), com representação de jovens de 10 países com o 
objetivo debater sobre limitações e soluções para o ingresso qualificado 
de jovens no mundo do trabalho. Essa participação também está 
relatada como uma atividade do Conselho Jovens Construtores (página 32).

Iniciativas de Cooperação Técnica 

Projeto Chama na Solução Rio de Janeiro

Com base nos componentes metodológicos do PJC, a Frente Juventude 
é a responsável por realizar os projetos da organização voltados para 
a juventude, desde os desenvolvidos pelo CEDAPS às parcerias. Em 
2019 a equipe esteve à frente da gestão do Projeto Chama na Solução 
– Rio de Janeiro. Essa iniciativa destaca a importância de criar espaços 
saudáveis de atuação juvenil para a criação de oportunidades sociais e 
econômicas com base na autonomia e protagonismo. 
Uma iniciativa UNICEF + Geração que Transforma, o CEDAPS foi o 
parceiro técnico do projeto, que convocou a juventude de favela e 
periferia da cidade para ser parte da solução em reduzir a distância 
entre os jovens mais vulneráveis e as oportunidades de trabalho. A 
abordagem utilizada durante o processo criativo de elaboração das 
soluções foi o design thinking, que tem como premissa buscar soluções 
para problemas de forma coletiva e colaborativa, com a participação de 
quem de fato vive o problema na construção das respostas.
Para isso, como primeiro passo, jovens mentores selecionados pelo 
CEDAPS, iniciaram a Caravana das Mobilizações em diversos territórios 
do Rio de Janeiro para divulgação do edital do projeto coletando ideias 
dos jovens moradores desses locais.
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Os jovens mentores atuaram no projeto de diversas formas: curadoria, 
acompanhamento e contribuição no desenvolvimento metodológico, 
definição de dinâmica e layout da etapa Jornada de CriAção (descrita a 
seguir) e facilitação dos grupos na Jornada. 
Após as etapas de mobilização e convocação para o edital, os jovens 
convocados participaram de uma Jornada de CriAção para elaboração 
dos projetos que serão implementados nos seus territórios em 2020. 
A Jornada reuniu participantes de várias regiões periféricas do Rio de 
Janeiro, permitindo uma comunicação entre pares com atividades que 
estimularam o pensamento coletivo, buscando soluções para reduzir 
a distância entre os jovens mais vulneráveis e as oportunidades no 
mundo do trabalho.
Foi nesta etapa que a metodologia de design thinking foi utilizada 
através da condução da LAJE – uma plataforma de inovação – que nos 
apoiou como parceira técnica desde a preparação das diretrizes que 
foram aplicadas como base na Jornada até o desenvolvimento dos 
jovens para construção das ideias que serão colocadas em práticas 
futuramente nos projetos.
Os jovens foram divididos em cinco áreas territoriais com objetivo 
de facilitar o agrupamento das questões expostas pelos próprios 
participantes, identificando os problemas e as potencialidades dos 
territórios, possibilitando cada jovem resgatar na sua individualidade 
soluções para ultrapassar as barreiras que os impedem de alcançar 
as oportunidades de trabalho e construir na coletividade meios que 
possam aproximar a juventude de uma realidade mais acessível.
As etapas que acontecerão em 2020 serão as de apresentação dos 
cinco projetos com as soluções que foram definidas coletivamente 
para organizações e instituições mentoras que os apoiarão na etapa 
seguinte, de implementação dos projetos. 

OUTROS DESTAQUES

Inovação e expansão da 
atuação a partir da aplicação de 
componentes metodológicos.

Participação em conselhos e 
comitês, como o Comitê de 
Prevenção ao Homicídio Juvenil 
na cidade do Rio de Janeiro e 
na Federação das Entidades de 
Aprendizagem no Estado do Rio 
de Janeiro.

A Frente Juventude possui uma 
rede de jovens com cerca de 
600 participantes, todos que 
já passaram pelos projetos 
realizados pela frente compõem 
essa rede e são mobilizados 
constantemente para emissão de 
documentação civil, informação 
de ofertas de trabalho e/ou 
cursos, apoio socioemocional e 
participação em projetos pontuais. 
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Esta é a frente que concentra as iniciativas do CEDAPS frente aos 
serviços públicos de saúde, e aplica a tecnologia social Construção 
Compartilhada de Soluções Locais para o desenvolvimento de 
capacidades dos profissionais de
saúde e demais políticas públicas, para desenharem e implementarem 
ações voltadas ao desenvolvimento comunitário e a promoção da 
saúde.
Desde 2014, através desta frente, o CEDAPS atua como parceiro 
técnico da implementação do Programa Ciclo Saúde, uma iniciativa 
Fundação Vale e Vale, presente em diversos municípios brasileiros.
A parceria conta ainda com o Programa de Pós-Graduação em Saúde 
da Família da Universidade Estácio de Sá por meio de seus docentes e 
discentes.

FRENTE FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

ATIVIDADES 
PROMOVIDAS 
PELA FRENTE

Encontros de 
intercâmbio de 

experiências e avaliação.

Acompanhamento à 
distância (motivação, 

recursos técnicos).

Apoio à gestão do munícipio 
reforçando capacidades 
como planejamento, organi-
zação dos serviços, territo-
rialização e fortalecimento 
de políticas públicas

Mobilização comunitária 
dos Jovens Construtores 
em Saúde e Ciclo Saúde.

Apoio à comunidade, 
voltado a lideranças 
locais e conselheiros 

de saúde.

Oficinas Presenciais 
para fomento à 

educação permanente
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Objetivos do Programa Ciclo Saúde:

1. Fortalecer a Rede de Atenção Básica nos municípios por meio do desenvolvimento de capacidades e      
      reforço da resolutividade nos atendimentos realizados pelas equipes das Unidades Básicas;

2. Fortalecer o relacionamento entre a unidade de saúde e comunidade através de estratégias de       
      educação e promoção da saúde incorporadas pelas equipes de Atenção Básica;

3. Contribuir no aprimoramento da Gestão (Atenção Básica) com o desenvolvimento de processos de   
      cooperação técnica Ciclo Saúde visando o aprimoramento da gestão da Atenção Básica.

Abrangência
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RESULTADOS 
GERAIS DO 
PROGRAMA

993 horas de 
formação 

1.094 
equipamentos 

doados 

06 edições 14 munícipios 
atendidos

04 estados 147 unidades 
de saúde 

participantes 

83 atividades entre 
oficinas e encontros 

municipais

2.051 profissionais 
das unidades de 

saúde beneficiados 
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Um ciclo de formação para 
profissionais e da gestão da 
Atenção Básica que busca o 
aperfeiçoamento técnico das 
equipes de saúde, além de 
serem uma possibilidade de 
ampliar as competências para 
o planejamento, execução e 
avaliação de ações em parceria 
com a comunidade. 
As formações começam com a 
Oficina Básica, que tem entre seus 
objetivos o aprofundamento dos 
conhecimentos das equipes sobre 
a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) e a Política Nacional 
de Promoção da Saúde (PNPS); 
ampliação do conhecimento 
das equipes de Atenção Básica 
sobre metodologias e práticas 
coletivas voltadas para educação 
em saúde (grupos terapêuticos, 

grupos educativos, entre outros); 
geração de oportunidades de 
planejamento conjunto para as 
equipes; identificação de aspectos 
referentes à estrutura e aos 
processos locais de trabalho; além 
do planejamento de ações de 
educação e promoção da saúde 
e outras atividades que foram 
priorizadas como metas por 
equipes de saúde. 
As Oficinas Básicas resultaram em 
Planos de Educação e Promoção 
de Saúde, que reforçam a relação 
entre a unidade de saúde e a 
comunidade, além de fortalecerem 
o atributo de “orientação 
comunitária” das Estratégias de 
Saúde da Família envolvidas. 
A partir das ideias planejadas 
nas oficinas, as práticas são 
criadas, recriadas, expandidas e 

Frente Educação Permanente e Formações 
Básicas e Temáticas

FRENTE 
EQUIPAGEM 
DOAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
E MOBILIÁRIOS 

EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE

Mobiliários, equipamentos e  
materiais educativos voltados 
a criar ambientes favoráveis 
ao desenvolvimento de ações  
de educação em saúde.

RESOLUTIVIDADE 
DA ATENÇÃO

QUALIDADE  
DO AMBIENTE 
DE TRABALHO
Mobiliários e equipamentos  
voltados a melhorar a  
qualidade do ambiente de 
trabalho.

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

Equipamentos que visam  
fortalecer a utilização dos  
Sistemas de Informação em  
Saúde.

TOTAL DE ITENS 
ENTREGUES EM 2019: 
1.094, incluindo 
Núcleos de Educação 
Permanente (NEP).

EIXO
2

EIXO 
1

EIXO  
3

EIXO 
4
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Elaboração e implementação de 
planos de promoção e educação 
em saúde a partir do ciclo 
de formações oferecido pelo 
Programa Ciclo Saúde, além da 
realização de oficinas chamadas 
de Ciclo Comunidade, um espaço 
de reflexão sobre o conceito 
de saúde e a importância da 
participação da comunidade 
para a promoção e educação 
em saúde dos territórios. 
Lideranças comunitárias, 
membros de Conselhos de 
Saúde e representantes de 
diferentes áreas como Educação e 
Desenvolvimento Social juntos em 
uma mesma oficina que tem os 
seguintes objetivos:

» Refletir sobre o conceito 
de saúde e a importância da 
participação da comunidade e 
das políticas intersetoriais para a 
promoção e educação em saúde 
dos territórios;

» Estudar e discutir os aspectos 
históricos e sociais do SUS e do 
controle social;

» Ampliar o conhecimento sobre 
o SUS e as Redes de Atenção à 
Saúde, com ênfase na Atenção 
Básica;

» Identificar as oportunidades 
para maior aproximação entre 
a unidade básica de saúde e a 
comunidade.

Frente Promoção da Saúde e Educação Em 
Saúde Comunitária

Apoio ao aperfeiçoamento da 
gestão pública com foco na 
política municipal de educação 
permanente e o planejamento 
estratégico baseado em processos 
formativos e de monitoramento.
Segue algumas das temáticas 
trabalhadas, seguindo a demanda 
do município:

- Sala de situação de saúde e 
planejamento em indicadores 
(SIG Saúde da Família) / 
geoprocessamento

- Políticas / Plano Municipal de 
Educação Permanente;

- Acolhimento à demanda 
espontânea e reorganização da 
Atenção Primária;

- Cursos introdutórios (Guia Saúde 
da Família);

- Programa Saúde na Escola (PSF).

Frente Apoio À Gestão – Atenção Básica

fortalecidas pelas equipes nos 
territórios.
O processo de formação segue 
com a realização das Oficinas 
Temáticas, com o objetivo de 
reforçar capacidades das equipes 
em planejamento, execução 
e avaliação de estratégias de 
educação e promoção da saúde, 
tendo como referência os Planos 
de Educação e Promoção da 
Saúde elaborados nas Oficinas 
Básicas.

O Encontro Municipal finaliza as 
formações, buscando proporcionar 
a troca de experiências entre 
as unidades integrantes do 
Ciclo Saúde, valorizando as 
boas práticas locais e avaliando 
coletivamente os resultados do 
Ciclo Saúde. Durante o encontro 
são apresentados os Planos de 
Educação e Promoção da Saúde.
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Responsável pela produção dos 
materiais de comunicação e os 
diferentes tipos de publicações 
e materiais audiovisuais do 
Programa, como a Série Estudo 

Dirigido, as edições da Revista 
Ciclo Saúde, os materiais 
instrucionais para as formações, 
as vídeo animações animações, 
entre outros produtos. 

Frente Comunicação e Produções 
Técnico-Científicas

O monitoramento e avaliação do 
Programa Ciclo Saúde tem como 
objetivo registrar, coletar e
sistematizar informações 
estratégicas que possam subsidiar 
a avaliação da execução e 
do impacto do Programa nos 

territórios. Esse processo também 
contribuí para o aprimoramento 
das metodologias e conteúdos 
aplicados, consolidando um dos 
objetivos primordiais do Programa 
que é o fortalecimento da Atenção 
Básica local.

Frente Monitoramento e Avaliação 

Edições Ciclo Saúde 2019

MG
Aimorés

Resplendor
Belo Oriente

Rio acima
Belo Vale

Brumadinho
Mário Campos

Sarzedo
Governador 
Valadares

PA
Canaã dos 

Carajás

MA
São Luís

ES
Fundão

João Neiva
Baixo Guandu
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Edições Ciclo Saúde 2019
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Publicações Ciclo Saúde 2019
 
A Frente de Fortalecimento de Serviços Públicos em Saúde produz 
todos os anos publicações como: Cadernos, Informes Técnicos, Guias, 
entre outros para sistematização dos dados, aprendizados e métodos 
obtidos e construídos ao longo do desenvolvimento dos projetos do 
Programa Ciclo Saúde. 

Série Revistas Ciclo Saúde

Edição Resplendor Edição São Luís Edição Aimorés

Edição Canaã dos Carajás Edição especial Jovens 
Construtores em Saúde – Pará
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Informes Técnicos Ciclo Saúde – Fortalecendo Linhas de Cuidado

Edição São Luís Edição Aimorés Edição Itabira

Série Estudos Dirigidos 
– Ciclo Saúde

Caderno Temático – Promoção da 
Saúde

Guia de Formação em Saúde da Família: 
conteúdos, atividades e materiais de apoio para 
cursos introdutórios

Terceira edição (atualização)
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Animações em vídeo 
 
Animações produzidas no âmbito do Programa Ciclo Saúde com 
temáticas relacionadas as atividades do programa:  

- Programa Ciclo Saúde – Contribuindo pelo 
fortalecimento da Atenção Básica

- Ciclo Comunidade 
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- Ciclo Canaã dos Carajás – Acolhimento à 
demanda espontânea 

Biblioteca Ciclo Saúde - Acervo temático para fortalecimento 
da Atenção Básica 
 
Um espaço virtual construído especialmente para quem trabalha ou 
se interessa pela Atenção Básica. Nossa intenção foi reunir a literatura 
especializada sobre os mais diferentes campos e colocá-los, de modo 
organizado, em um acervo temático para facilitar seu acesso e leitura. 
Os profissionais também podem fazer os cursos da Série Estudos 
Dirigidos Ciclo Saúde, com emissão de certificados.
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Parcerias
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PARCERIAS

Parceiros estratégicos e financiadores 

YouthBuild International 
Instituto Invepar 
Fundação Vale 
Vale
FIRJAN – SESI 
Fundação FORD 
UNICEF 
Fundo PositHIVo 
Ministério da Saúde 
MAC Fund

Parceiros estratégicos 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas
CEJA-Maré 
Instituto Vida Real 
Agência Cidade de Deus de Desenvolvimento Local 
RNCS - Rede Nacional de Comunidades Saudáveis 
Universidade Estácio de Sá 
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Saúde de Aimorés 
Secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Oriente
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Vale
Secretaria Municipal de Brumadinho
Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás 
Secretaria Municipal de Saúde de Fundão
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares 
Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva
Secretaria Municipal de Saúde de Mário Campos
Secretaria Municipal de Saúde de Resplendor 
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Acima
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís 
Secretaria Municipal de Sarzedo

Parceiros técnicos

CIEE Rio  - Centro de Integração Empresa - Escola 
ASEC - Associação pela Saúde Emocional de Crianças
Target Comunicação 
IIDI - Instituto Interamericano sobre Deficiência & Desenvolvimento Inclusivo 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Articulações Políticas 

ABONG – Organizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns
Fórum de ONG/Aids 
Fórum de Tuberculose
GOYI - Global Opportunity Youth Initiative  
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Um ano de trabalho pela garantia de direitos

O ano de 2019 foi um caminho de desafios nos campos sociais e 
políticos de nosso país. As organizações, movimentos e instituições que 
trabalham em prol da igualdade, da diversidade, da cidadania, do meio-
ambiente e da saúde de nosso povo precisaram unir esforços nessa 
batalha que enfrentamos pela defesa, garantia e conquista de direitos. 
Para o CEDAPS não foi diferente e mantivemos firmes nossa atuação 
por cidades e comunidades saudáveis, sustentáveis e inclusivas através 
de nossas ações e projetos.  Sabemos que temos muito trabalho ainda 
pelos próximos anos e seguimos fortes na luta. 

Nossas redes sociais

Siga a gente nas redes sociais, e 
acompanhe nosso trabalho. Saiba 
das principais notícias sobre as 
ações, projetos e programas que 
empreendemos, apoiamos ou 
somos parceiros. 

      @CEDAPS 

      @cedapsbrasil 

      @CEDAPS

      CEDAPS – Centro de
      Promoção da Saúde 
 
Fique por dentro!
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Com a palavra, nossa rede: jovens, lideranças comunitárias e equipe

“O meu relacionamento com o CEDAPS é o melhor que tem, eu cheguei aqui para tentar conseguir projetos 
para minha organização e fui encaminhada para ser atendida por uma das meninas que faz assessoria 
para a RCS, e ela sentou comigo, viu as documentações, me cadastrou na RCS. Aqui eu participei de 
várias capacitações sobre IST/HIV/AIDS e também para elaboração de projetos. Até hoje continua sendo 
maravilhoso ser parte da família CEDAPS”. 

Tânia Alexandre da Silva, AMEPA – RCS 

“O CEDAPS para mim é maravilhoso, sempre que eu preciso de opinião ou de algum apoio técnico para 
elaboração de projetos ou gestão da minha organização, a assessoria que o CEDAPS presta para a RCS está 
à disposição para nos instruir e apoiar, é uma parceria maravilhosa”. 

Ana Leila Gonçalves, Centro Social Fusão - RCS

“A minha experiência com o Jovens Construtores foi bem importante. Muitas vezes, nós jovens ficamos 
desacreditados de nós mesmos, e esse projeto nos ajuda a ter autoconfiança e a buscar forças para mostrar 
que somos capazes de ir atrás do que queremos, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. A minha 
experiência foi essa, eu estava bem desacreditada de mim mesma e do potencial que eu tinha, e o projeto me 
ajudou bastante a mostrar a força que eu tenho, que eu sou capaz e que consigo chegar longe, em lugares 
altos”. 

Raquel Barreto, Programa Jovens Construtores -  edição Porto do Saber (Morro da Providência)

“Projetos como o Jovens Construtores e o Chama na Solução, são uma grande oportunidade para a juventude 
de favela, é como uma luz na nossa vida que abre a nossa visão para o mundo. Após participar do PJC 
comecei a ter mais confiança em mim, a pensar mais alto em relação a minha vida e a tudo que quero realizar. 
Descobri coisas em mim que eu nem sabia que existiam”. 

João Vitor da Silva Rosa, Programa Jovens Construtores – edição CEJA Maré

“O trabalho no CEDAPS é gratificante, a relação com as comunidades nos últimos anos apoiando associações 
de base comunitária e movimentos sociais para a efetivação da democracia participativa e do controle 
social, e consequentemente a melhoria das condições de vida, é de suma importância para o contexto social 
e político brasileiro. A nossa atuação busca a melhoria de programas e políticas públicas e a conquista e 
efetivação de direitos”. 

Wanda Guimarães, Coordenadora Geral CEDAPS




