Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais

– CBCISS –

Curso: Gestão de Projetos Sociais – Desafio Atual
Objetivos:
• Refletir com os alunos as diversas etapas do processo de planejamento participativo e sua
importância no trabalho social.
• Oportunizar o debate sobre a importância da participação da população na elaboração,
execução, gestão e avaliação de projetos sociais.
• Possibilitar o desenvolvimento de facilitação e estratégias de gestão de projetos sociais
participativos e trabalho em equipe.

Cronograma:

ABRIL:
MAIO:

Horário:

13 às 17 horas.

Investimento:

Sócios do CBCISS R$ 144,00 – (desconto de 20%)
Não sócios R$ 180,00 – Certificado incluso

2 - 9 – 16 - 30 – QUARTA FEIRA
8 - 15 – 22 - 29 - QUINTA FEIRA

________________________________________________________________________
Professora
Maria Cristina Salomão Almeida
Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestrado Em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora com vasta experiência de docência, assessoria e consultoria na área de
Elaboração e Gestão de Projetos Sociais.

Público Alvo
• Profissionais que desenvolvam projetos sociais
• Estudantes de Psicologia, Pedagogia, Serviço Social a partir do 5º período.
• Estudantes com outra formação devem solicitar maiores esclarecimentos sobre
o curso.
Objetivos do Curso
• Discutir o contexto do trabalho social na realidade brasileira.
• Possibilitar aos participantes a reflexão sobre gestão participativa.
• Oportunizar a construção de um projeto social

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Encontros

2 de abril
9 de abril
16 de abril
30 de abril
8 de maio
15 de maio
22 de maio
29 de maio

Conteúdo

Fases metodológicas do processo de planejamento.
O que é um projeto social.
Elaboração de diagnóstico: mapa falante, roda de conversa, grupo focal.
Construção de objetivos, justificativa e metodologia.
Metodologias participativas, Captação de recursos, indicadores e avaliação.
Avaliação parcial do Curso.
Gestão participativa; formas de participação na gestão.
O manejo de conflitos e o gestor como moderador.
Estratégias para facilitar o trabalho em equipe.
O projeto social como uma construção coletiva.
Avaliação final.

Informações:
Pelos telefones: (21) 2220-8174 – 2220-8274
Inscrições por: E-mail: cbciss@uol.com.br
Local do Curso:
Av. General Justo, 275 S/ 516 – Portaria B – RJ
Material para o curso: Envio on line. Mais ou menos 30 páginas.

VAGAS LIMITADAS

