
 

 

   
 

Perguntas frequentes - Semana Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável 

 

1. Como participar da Semana DUS?  

Há duas maneiras de participar: as pessoas inscritas pela ReDUS 

poderão acompanhar diretamente pela sala do evento no Zoom, fazer 

perguntas e participar de momentos de interação. Para quem não está 

inscrito na ReDUS, a Semana poderá ser acompanhada pelo canal do 

YouTube do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O 

conteúdo permanecerá disponível no Canal do YouTube após o evento.  

2. Posso participar de todas as sessões durante a Semana 

DUS?  

Sim, de quantas quiser!  

3. Posso participar de apenas uma sessão da Semana DUS?  

Claro! Não tem problema! Você participa das sessões que mais te 

interessarem e receberá o certificado pelos dias em que participou, 

desde que seguidas as condições apresentadas no ponto 1 desta FAQ. 

4. Posso assistir as sessões depois de terem ocorrido? 

Sim! A Semana DUS estará completinha no canal do Youtube do MDR, 

mas fique atento: por lá, você poderá só assistir e não receberá 

certificado. 

5. É possível ver o material das palestras depois do evento? 

As apresentações ficarão disponíveis para as pessoas inscritas na 

ReDUS e, para acessar, basta clicar na Biblioteca da Semana DUS. 

6. Tenho que pagar para participar da Semana DUS? 

Que nada! A Semana DUS é totalmente gratuita! 

7.  Quais são as línguas oficiais do evento? 

A língua oficial do evento é o português, com interpretação em 

LIBRAS. Haverá apresentações em alemão, traduzidas para o 

Português, o que possibilita a acessibilidade e a interação social entre 

todas as pessoas.  

8. Teremos tradução em Libras? 

Sim! O evento acontecerá todo o tempo com interpretação para Libras. 

 

https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A9riodoDesenvolvimentoRegional?app=desktop


 

 

   
 

9. Onde posso acompanhar o evento nas redes sociais? 

Usaremos a #SemanaDUS – e você pode acompanhar pelas redes do 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR): Instagram, Facebook, 

Youtube 

10. Por que me inscrever na ReDUS?  

Além de ter acesso a certificado da Semana DUS, você fará parte de 

um espaço qualificado para interação entre pessoas e organizações, e 

ficará por dentro de iniciativas que permeiam o campo do 

desenvolvimento urbano sustentável. Elencamos mais alguns motivos 

abaixo. 

11. O certificado de participação na Semana DUS será emitido 

apenas para quem se inscreveu na ReDUS? E quais os critérios 

para recebê-lo?  

Sim, os certificados serão enviados automaticamente no e-mail inscrito 

na plataforma no momento da inscrição. O envio será feito após a 

finalização do evento. 

Somente receberão certificados os inscritos na plataforma ReDUS e 

que tiverem acessado o evento pelo link disponível na própria 

plataforma.  

Os certificados ficarão disponíveis na área “Meus certificados” no site 

do evento. Será enviado um comunicado por e-mail a todos os 

participantes assim que disponibilizados. 

12. Quais as vantagens em se inscrever na ReDUS? 

Durante o evento, você terá a oportunidade de conhecer de pertinho 

mais pessoas interessadas nesse tema e os palestrantes com 

experiência nas agendas; atualizar-se quanto a essa importante 

discussão; certificação enquanto participante; acesso aos documentos 

que serão apresentados em uma biblioteca digital; e outras facilidades. 

E, para além do evento, você vai fazer parte de uma Rede de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, em que receberá notícias e 

acompanhará outras iniciativas em primeira mão.  

13. Os meus dados estão seguros na ReDUS? 

Sim, a ReDUS cumpre com todos os objetivos do Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (RGPD), válida em todos os países da União 

Europeia e do Espaço Econômico Europeu; e a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), atendendo o âmbito do Brasil. 

https://www.instagram.com/mdregional_br/
https://m.facebook.com/mdregionalbr/
https://www.youtube.com/c/Minist%C3%A9riodoDesenvolvimentoRegional

