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BEM-VINDOS (AS)! 

É com grande alegria que damos as boas-vindas a todos(as) os(as) participantes da etapa 

de capacitações do Projeto G52: Rede de Cidades Polo do Nordeste. 

Este projeto, de iniciativa da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

resulta de um acordo de cooperação técnica firmado entre a SUDENE, o ONU-Habitat e o 

PNUD.  

Entre as atividades programadas no escopo do projeto, está a oferta de uma série de 

módulos de capacitação para os gestores das 52 prefeituras, sobre os temas: 

• Agendas Globais de Desenvolvimento, Cooperação e Trabalho em Rede [13/06 a 

21/06];  

• Gerenciamento de projetos, Financiamento Público e Economia Urbana [27/06 a 

01/07]; 

• Planejamento Urbano e Regional: GIS e Mapeamento, Mobilidade, Habitação e 

Cidade, Saneamento, Drenagem e Resíduos Sólidos [04/07 a 08/07];  

• Inovação, Governos Digitais e Cidades inteligentes [11/07 a 15/07]. 

CRONOLOGIA DO PROJETO 

O Projeto está estruturado em três etapas:  A primeira buscou o engajamento dos 52 

municípios selecionados e a realização do diagnóstico das suas necessidades prioritárias 

e foi realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2022. A segunda etapa é a 

capacitação dos agentes públicos municipais e será realizada entre os meses de junho e 

julho de 2022. E a terceira e última etapa trata-se da realização de um Desafio de 

Inovação que deverá ocorrer entre os meses de julho e agosto de 2022. Estas etapas e 

atividades estão estruturadas conforme segue:  

 

 

  



 

  

 

CAPACITAÇÕES 

As capacitações serão ofertadas a partir de quatro módulos, com cinco dias (20 horas) 

cada, envolvendo seis grandes temáticas: Agendas Globais de Desenvolvimento; 

Cooperação e Trabalho em Rede; Gerenciamento de Projetos; Financiamento Público e 

Economia Urbana; Planejamento Urbano e Regional; e Inovação, Governos Digitais e 

Cidades inteligentes.  

 

FIGURA 1: ESTRUTURA DOS MÓDULOS DE CAPACITAÇÃO 

 
FONTE: DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DO PROJETO G52. 

AULAS ONLINE 

Os módulos serão oferecidos em formato online por meio da plataforma Zoom, e o 

acesso será feito através de links que serão enviados por e-mail e disponibilizados na 

Plataforma ReDUS 30 minutos antes do início das aulas.  

AVALIAÇÃO 

O participante poderá ser avaliado em cada módulo de acordo com o método escolhido 

pelos instrutores. Estas avaliações objetivam apontar a absorção dos conteúdos 

ministrados nas capacitações.  



 

  

 

CERTIFICADO 

Ao final do curso, será emitido um certificado mediante a participação e a realização da 

avaliação do módulo pelo participante.  

PLATAFORMAS 

As capacitações serão realizadas através de duas plataformas combinadas: Zoom e 

ReDUS. A primeira (Zoom – link para baixar) é onde as aulas ao vivo ocorrerão. A segunda 

(ReDUS – link para acesso) é onde será mantido um espaço de diálogo e trocas contínuas 

entre os participantes e os instrutores, assim como um repositório de arquivos e referências 

relacionadas ao curso. 

PLATAFORMA ZOOM 

Na plataforma Zoom serão realizadas as aulas virtuais. Recomenda-se fazer o download 

do aplicativo para área de trabalho (o link para download é: https://zoom.us/download). 

O download não é obrigatório, mas facilita o acesso e o uso de recursos durante as aulas.  

Mas não se preocupe: você poderá acessar as salas de aula diretamente pela Plataforma 

ReDUS! 

PLATAFORMA REDUS 

A Rede para Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS) é uma plataforma que 

hospeda iniciativas urbanas e que pode ser utilizada para engajar participantes de um 

grupo. Optamos por utilizá-la para fomentar a interação entre os participantes, portanto 

solicitamos que todos os participantes cadastrem-se na plataforma acessando o link. 

Ao se cadastrar, você será convidado(a) a fazer parte da comunidade G52 Redes de 

Cidades Polo do Nordeste. É por meio desta comunidade que enviaremos comunicados 

(que chegarão diretamente no seu e-mail1), forneceremos os links para as capacitações, 

e fomentaremos a continuação dos debates em fóruns temáticos, de acordo com os 

conteúdos dos nossos módulos, além de criarmos uma biblioteca de documentos.  

Para se cadastrar na plataforma siga os próximos passos:  

Passo 1: acesse diretamente o site da plataforma (https://www.redus.org.br/), ou entre 

através do convite que enviamos ao seu e-mail. 

Passo 2: na página inicial, encontre o botão “Cadastre-se” no canto superior direito. 

 

 
1 Para receber as comunicações, lembre-se de conferir sua caixa de spam e de marcar o endereço 

de e-mail redus@plataforma.redus.org.br como ‘remetente confiável’.  

https://zoom.us/support/download
https://www.redus.org.br/
https://zoom.us/download
https://www.redus.org.br/iniciativas/g52-rede-cidades-polo-nordeste
https://www.redus.org.br/iniciativas/g52-rede-cidades-polo-nordeste
https://www.redus.org.br/
mailto:redus@plataforma.redus.org.br


 

  

 

 

 

Passo 3: insira seus dados pessoais e profissionais e, após preenchidos todos os campos, 

selecione “Criar Conta” no final da página.  

 



 

  

 

 

Atenção! Lembre-se de conferir sua caixa de spam e de marcar o endereço de e-mail 

redus@plataforma.redus.org.br como “confiável” ou “não é lixo eletrônico” para receber 

todas as comunicações.  

  

mailto:redus@plataforma.redus.org.br


 

  

 

 

 

Passo 4: uma vez criada a sua conta, você poderá configurar suas informações pessoais, 

adicionar foto de perfil, acessar os seus certificados, entre outras.  

 

 

Além disso, você receberá um convite para ser adicionado à iniciativa G52 Rede de 

Cidades Polo do Nordeste, onde poderá ter acesso a um Menu de Opções de interação. 

  

Perfil do 

Usuário 

 

Informações 

Básicas 



 

  

 

 

 

 

As opções que você poderá utilizar com mais frequência são: 

- Visão Geral: apresenta um resumo geral da iniciativa e seus integrantes; 

- Cronograma: reúne todas as etapas e atividades da iniciativa; 

- Comunidade: apresenta todos os participantes da iniciativa; 

- Biblioteca: contém os materiais básicos e complementares disponibilizados; 

- Fórum: espaço onde as discussões dos temas de capacitação poderão ser continuadas, 

e onde poderão ser colocadas dúvidas, questões e comentários; 

- Comunicados: espaço onde serão publicadas as principais comunicações da equipe 

técnica do projeto para a comunidade. 

 



 

  

 

1. COMO ACESSAR AS SESSÕES DE CAPACITAÇÃO? 

Os links para as aulas estarão na 

plataforma ReDUS. No menu à 

esquerda, clique em Cronograma, 

selecione o Módulo de Capacitação 

de seu interesse, e na sequência em 

“Ver Etapa”. Ao final da página, em 

“Programação”, o link para a sessão 

estará no botão “Acessar atividade”, 

disponível 30 minutos antes da aula se 

iniciar.  

 

2. COMO CONTINUAR AS 

DISCUSSÕES? 

Na nossa página da plataforma ReDUS, 

temos um espaço exclusivo para trocas e debates que pode ser acessado através da 

opção “Fórum”. Nossa equipe organizou alguns fóruns temáticos e sugerimos que você 

navegue por lá para interagir com os instrutores e outros participantes interessados. Além 

das salas temáticas, temos também um espaço para apresentação de cada um e outro 

para dúvidas. Nós te convidamos a compartilhar seu conhecimento e interagir com outros 

participantes. Vamos conversar por lá? 

EM CASO DE DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a nossa equipe! Estamos prontos para 

esclarecer quaisquer questionamentos sobre as plataformas que porventura este guia não 

possa responder. Através da plataforma ReDUS, você poderá usar nosso Fórum Dúvidas e 

comentários gerais.  

Caso você não tenha conseguido acessar a plataforma, pedimos que envie sua dúvida 

por e-mail para jessica.costa@un.org.   

Agradecemos sua a atenção e nos vemos por lá! 

https://www.redus.org.br/iniciativas/g52-rede-cidades-polo-nordeste/forum/ed28a7aa-a324-4f52-a40c-df637e3c64f9
https://www.redus.org.br/iniciativas/g52-rede-cidades-polo-nordeste/forum/ed28a7aa-a324-4f52-a40c-df637e3c64f9
mailto:jessica.costa@un.org

