PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

122/2015
CAU/BR
Convênios da Modalidade Patrocínio Cultural
DELIBERAÇÃO Nº 008/2015 – CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR – (CD-CAU/BR), reunido ordinariamente em Brasília-DF, na sede
do CAU/BR, no dia 13 de junho de 2015, no uso das competências que lhe conferem o Art. 74 do
Regimento Geral do CAU/BR que dispõe sobre a manifestação sobre a análise técnica dos projetos com
solicitação de patrocínio;
Considerando que o CAU/BR recebeu inscrições de 38 (trinta e oito) projetos de patrocínio para
a Modalidade de Patrocínio Cultural;
Considerando a Resolução nº 94 de 07 de novembro de 2014, que regula a concessão de apoio
institucional pelo CAU/BR, caracteriza as suas modalidades e dá outras providências;
Considerando que foi utilizada a seguinte metodologia de classificação:
 Avaliação de documentação solicitada e verificação de pendências em prestações de
contas de patrocínios anteriores;
 Relevância para a arquitetura e Urbanismo;
 Avaliação Comparativa entre os projetos validos;
 Abrangência Geográfica;
 Amplitude – extensão do alcance da transferência de conhecimento;
 Projetos que promovam a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e
Urbanismo;
 Projetos que ampliem a visibilidade institucional do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo;
Considerando a análise técnica feita pelo Grupo de Trabalho composto pela Assessoria
Institucional, Chefia de Gabinete, Assessoria Especial e Secretaria Geral da Mesa, que indicou ao
Conselho Diretor uma lista de projetos analisados através da metodologia descrita acima e
contemplados por ordem de classificação;
Considerando que a disponibilidade orçamentaria para essa modalidade é de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais);

DELIBEROU:
Com 3(três) votos favoráveis dos Conselheiros Diretores, Luiz Fernando Janot, Napoleão
Ferreira Neto, Gislaine Vargas Saibro e 1 (uma) abstenção do Conselheiro Diretor Fernando José de
Medeiros Costa, por acompanhar, com apenas uma alteração, a indicação da análise técnica feita pelo
Grupo de Trabalho sobre os convênios da Modalidade Patrocínio Cultural, conforme lista de
classificação a seguir e disponibilidade orçamentária.

1

MODALIDADE PATROCÍNIO CULTURAL
Nº PROPONENTE

1

2

3

4

PROJETO

ESCOPO

O evento, cujo tema é "Arquitetura
da paisagem: conflitos por
resolver, potencialidades por
ASSOCIAÇÃO
PROJETO 4°
aproveitar", congregará
BRASILEIRA
CONGRESSO
especialistas e profissionais de
DE
INTERNACIONA
origem nacional e internacional,
ARQUITETOS
L DE
destacando o papel do projeto de
PAISAGISTAS ARQUITETURA
arquitetura paisagística na
(ABAP)
PAISAGÍSTICA
resolução dos conflitos e no
aproveitamento das
potencialidades da paisagem.
PROJETO XXXIV
ENCONTRO
NACIONAL
SOBRE ENSINO
O evento se propõe a discutir o
ASSOCIAÇÃO
DE
ensino e a formação dos arquitetos
BRASILEIRA
ARQUITETURA e urbanistas, tendo como temática
DE ENSINO DE E URBANISMO
central a qualidade no ensino de
ARQUITETUR (ENSEA) E XVIII arquitetura e urbanismo e sobre os
AE
CONGRESSO DA
seguintes enfoques: inovações
URBANISMO
ASSOCIAÇÃO
pedagógicas, competências
(ABEA)
BRASILEIRA DE
profissionais e o papel do
ENSINO DE
professor.
ARQUITETURA
E URBANISMO
(CONABEA)
O evento pretende reunir 300
profissionais e pesquisadores de
PROJETO 4°
toda a região Ibero-Americana.
SEMINÁRIO
Nesse seminário será articulada a
IBEROparticipação brasileira no Comitê
COMITÊ
AMERICANO
Internacional de Documentação do
BRASILEIRO
ARQUITETURA
Patrimônio do ICOMOS e na
DO ICOMOS
E
CIPA Heritage Documentation,
DOCUMENTAÇÃ ajudando a recolocar o Brasil no
O.
mapa mundial da discussão sobre a
documentação científica da
arquitetura.
A mostra tem o intuito de premiar
e expor as melhores experiências
INSTITUTO DE
PROJETO
de projeto e/ou obra desenvolvidas
ARQUITETOS
PREMIAÇÃO
nos últimos três anos por
DO BRASIL IAB.PB 2015 E
arquitetos e urbanistas paraibanos
DEPARTAMEN
MOSTRA
ou com trabalhos na Paraíba. Além
TO DA
PARAIBANA DE disso, serão premiados os melhores
PARAÍBA
ARQUITETURA
trabalho de conclusão de curso e
(IAB/PB)
será montada exposição com os
trabalhos premiados.

VALOR
SOLICITADO

VALOR
CONCEDIDO

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 45.000,00

R$ 45.000,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00
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5

6

7

8
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INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO DO
DISTRITO
FEDERAL
(IAB/DF)

PROJETO M.I.A.
- MOSTRA
INSTANTÂNEA
DE
ARQUITETURA

A mostra é um evento periódico
que convida um arquiteto por
seção para apresentar seu projeto
em profundidade, discorrendo
sobre as questões conceituais que
envolveram o ato de projetação.
Estão previsto três eventos.

O seminário visa promover o
entendimento do processo
histórico da construção das cidades
e sua arquitetura a colaboração
entre os programas de pós
UNIVERSIDAD
PROJETO
graduação envolvidos pretende
E FEDERAL DA URBICENTROS consolidar uma rede de ensino e de
PARAÍBA
V
pesquisas regionais que possam
contribuir para a redução das
desigualdades regionais e
nacionais. A programação inclui
palestras e mesas redondas e
workshops.
PROJETO VII
O seminário pretende congregar
SEMINÁRIO
professores, pesquisadores e
PROJETAR estudantes de AU, com o tema
2015:
"Originalidade, criatividade e
UNIVERSIDAD
SEMINÁRIO
inovação no projeto
E FEDERAL DO
SOBRE ENSINO, contemporâneo." A programação
RIO GRANDE
PESQUISA E
inclui conferências, palestras
DO NORTE
PRÁTICA EM
mesas redondas e seções de
PROJETO DE
comunicação. O evento prevê as
ARQUITETURA publicações dos trabalhos em CD e
E URBANISMO.
em livro.
Publicação de um livro com os
melhores projetos arquitetônicos
de embaixadas projetadas para
Brasília, elaborados por
consagrados arquitetos de seus
LIVRO
países, revelando a importância
INSTITUTO
"EMBAIXADAS
que as nações estrangeiras deram
CAPACITADO
EM BRASÍLIA,
para a forma de representação da
CENTRO DE
ARQUITETURA
suas culturas na capital do Brasil.
ENSINO
ESTRANGEIRA
Os exemplares serão doados às
NO BRASIL - I"
Embaixadas dos países
estrangeiros, Itamarati,
Universidades e Faculdades de
Arquitetura no Mundo, Bibliotecas
Brasileiras e Patrocinadores.
TOTAL
O evento pretende reunir os
PROJETO
diversos agentes envolvidos com a
HABITAR temática da habitação, propiciando
COMITÊ
HABITAÇÃO E
um espaço de discussão
BRASILEIRO
DESENVOLVIM
multidisciplinar no campo do
DO ICOMOS
ENTO
habitar na cidade; objetiva trazer
SUSTENTÁVEL
subsidíos para participação
brasileira no III Habitat (2016)

R$ 15.800,00

R$ 15.800,00

R$ 45.000,00

R$ 45.000,00

R$ 28.908,00

R$ 28.908,00

R$ 50.000,00

R$ 15.292,00

R$ 284.708,00

R$ 250.000,00

R$ 35.000,00

R$ 0,00
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10

11

FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
ARQUITETOS
E
URBANISTAS

PROJETO
ALMANARQ TV

Transfomar o ALMANARQ,
publicação da FNA com dicas e
informação sobre a profissão, em
uma série de seis vídeos curtos,
com duração média de 3 a 5
minutos. Assim como manual
impresso, os programas serão
dirigidos, principalmente, a jovens
arquitetos e urbanistas que estão
ingressando no mercado de
trabalho. O objetivo é dar
orientações sobre a profissão, com
dicas sobre o mercado e as
condições de trabalho.

R$ 30.000,00

R$ 0,00

FUNDAÇÃO
MERIDIONAL
(IMED)

A proposta do seminário é realizar
um concurso denominado "Atêlie
PROJETO VI
Comunitário: a contribuição da
SEMINÁRIO
prática da arquitetura na busca da
NACIONAL DE
sustentabilidade urbana", que
CONSTRUÇÕES
elegeria três projetos de um centro
SUSTENTÁVEIS:
comunitário para implantação no
EM BUSCA DA
loteamento Canaã, na cidade de
EFICIÊNCIA
Passo Fundo - RS. O objetivo é
ENERGÉTICA
divulgar e valorizar as experiências
DO AMBIENTE
de gestão do ambiente construído,
CONSTRUÍDO
desempenho técnico e acústico,
[SNCS 2015].
sustentabilidade urbana e inovação
de materiais.

R$ 12.000,00

R$ 0,00

R$ 35.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00
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INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO DA
PARAÍBA
(IAB/PB)

PROJETO
PREMIAÇÃO
IAB NORDESTE
E MOSTRA DE
ARQUITETURA
DO NORDESTE

13

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO DE SANTA
CATARINA

PROJETO
WORKSHOP DE
INGRESSO NA
CARREIRA DE
ARQUITETO(A)
E URBANISTA

Em sua primeira edição, as
atividades serão abertas para toda a
sociedade. Serão selecionados
projetos concluídos nos últimos
cinco anos, de arquitetos
nordestinos, radicados nos estados
da Região ou de arquitetos de
outras regiões com projetos e/ou
obra nos estados do Nordeste .
Com o objetivo de ampliar as
oportunidades e revelar novos
talentos, a escolha será realizada
através de edital público, conforme
modelo adotado por outros
departamentos do IAB.
Realização de workshops gratuitos
para oferecer ao recém formado
orientações básicas para o ínicio de
suas atividades profissionais,
através da discursão embasada em
documentos como o Código de
Ética do CAU, tabelas de honários
e atribuições.
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14

15

16

17

18

19

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL DEPARTAMEN
TO DO RIO
GRANDE DO
SUL (IAB/RS)

PROJETO
PLATAFORMA
DE CURSOS DE
ATUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
EM
ARQUITETURA
E URBANISMO

Projeto objetiva potencializar o
departamento de cursos do IABRS como ferramenta de
atualização de abrangência
nacional. O projeto piloto consiste
em estrutura pedagógica e
estrutura física para viabilização da
plataforma de cursos de
atualização profissional em EAD.

LIVRO
Publicação bilíngue dividida em
"QUATRO
quatro partes: Prefácio,
DÉCADAS DE
retrospectiva teórica e prática,
ARQUITETURA pespectiva e pósfácio. O objetivo é
PAISAGÍSTICA
consolidar a imagem da ABAP e
NO BRASIL: DA
do CAU/BR, com ênfase na área
TEORIA À
privativa da arquitetura
PRÁTICA"
paisagística.
PROJETO DIA
DO ARQUITETO
2015, XIX
MOSTRA DE
INSTITUTO DE ARQUITETURA
ARQUITETOS ALAGOANA/ XII
Elaboração e execução de
DO BRASIL PREMIAÇÃO
atividades envolvendo os eventos
DEPARTAMEN ANUAL DO IABcitados, no intuito de apresentar
TO DO
AL, II PRÊMIO
experiências ligadas à arquitetura,
ALAGOAS
ARQUITETO DO
urbanismo e paisagismo.
(IAB/AL)
ANO E III
PREMIAÇÃO
GENTILEZA
URBANA
MACEIÓ
Realização de 4 debates de temas
ligados diretamente a arquitetura e
INSTITUTO DE
urbanismo, discutindo projetos e
ARQUITETUR
PROJETO
soluções impactantes para o
A DO BRASIL - ARQUITETURA desenvolvimento urbano do Ceará.
DEPARTAMEN E URBANISMO
Visa contribuir para a produção
TO DO CEARÁ
EM DEBATE
difusão do conhecimento
(IAB/CE)
estimulando o ensino e o exercício
profissional, consolidando e
fortalecendo a sua imagem.
O projeto propõe a criação de
revista semestral bilíngue para
Diretório Central
contribuir no avanço das
dos Estudantes
Revista Arquitetas
discussões de gênero na
Honestino
Invisíveis
arquitetura, consolidando o papel
Guimarães da mulher na história da
DCE
arquitetura e do urbanismo e os
núcleos de estudo nessa área.
PROJETO 8°
O evento pretende ampliar e
ASSOCIAÇÃO
ENCONTRO
possibilitar o diálogo do arquiteto
DOS AMIGOS
ESTADUAL DE com os profissionais envolvidos no
DO MUSEU
MUSEUS:
âmbito museológico nas
MINEIRO "ARQUITETURA
construções e adaptações de
AAMM
E MUSEUS"
espaços de museus. Projeto
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ARQUITETOS
PAISAGISTAS
(ABAP)

R$ 35.000,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 17.500,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00
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20

21

22

23

24

25

contribuirá para a formação de
futuros profissionais na área de
arquitetura de museus e dará
oportunidade para a formação de
grupos permanentes de debates
com temas interdiciplinares.
Série de documentários
cinematográficos sobre a
conformação da paisagem urbana e
o desenrolar da vida cotidiana no
ASSOCIAÇÃO
PROJETO
espaço público das ruas brasileiras
BRASILEIRA
DOCUMENTÁRI
ao ínicio do séc. XXI. Um dos
DE
OS
objetivos é sensibilizar a
ARQUITETOS CINEMATOGRÁ
população brasileira sobre a
PAISAGISTAS
FICOS RUAS
habilidade de arquitetos e
(ABAP)
BRASILEIRAS
urbanistas em atuar de modo
crítico acerca da realidade urbana
em que vivem milhões de
brasileiros.
DOCUMENTÁRI
O ARQUITETOS
Documentário visa situar a
E SEM-TETO: A
relevância histórica e as
USINA ATUAÇÃO DE
contribuições originais de
CENTRO DE
ARQUITETOS E
arquitetos e urbanistas que se
TRABALHOS
URBANISTAS
colocaram a serviço da efetivação
PARA O
ENGAJADOS NA do direito a moradia e do direito a
AMBIENTE
LUTA PELA
cidade através de processos
HABITADO
REFORMA
desenvolvidos junto a movimentos
URBANA NO
sociais.
BRÁS
Projeto objetiva contar através de
PROJETO O QUE
cursos a história de Ribeirão Preto
TEMOS DE
VIVACIDADE
incluindo toda memória e
MEMÓRIA E
produção sobre os patrimônios
PATRIMÔNIO
históricos e culturais das cidades.
Documentário seriado composto
por quatro episódios que reconta a
TERRITÓRIO E
história do 4ª Distrito de Porto
MEMÓRIA ASSOCIAÇÃO
Alegre. O foco é a relação que se
REGENERAÇÃO
CULTURAL
dá entre arquitetura e urbanismo e
URBANA NO 4º
VILA FLORES
as relações de trabalho, convívio e
DISTRITO DE
troca de conhecimento que se
PORTO ALEGRE
estabelecem entre pessoas e
espaço.
PROJETO
Workshop com montagem de
WORKSHOP
cenário urbano piloto em escala
PONTIFÍCIA
FLORESTA real que ficará exposto por duas
UNIVERSIDAD
CENÁRIOS
semanas, representando ponto de
E CATÓLICA URBANOS PARA
partida para novas intervenções
DO RS
O BAIRRO
semelhantes e mais ambrangentes,
FLORESTA DE
já não mais em caráter
PORTO ALEGRE
experimental.
Documentário de longa metragem
ASSOCIAÇÃO
PROJETO
que discute os processos de
CULTURAL
CRÔNICA DA
transformação da cidade do Rio de
TELA
DEMOLIÇÃO
Janeiro ao longo do séc. XX, a
BRASILIS
partir da história do Pálacio

R$ 35.000,00

R$ 0,00

R$ 35.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 19.000,00

R$ 0,00

R$ 17.000,00

R$ 0,00

R$ 35.000,00

R$ 0,00
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26

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL NÚCLEO
REGIONAL DE
BAURU

PROJETO
WORKSHOP
PLANO
URBANÍSTICO
DOS BAIRROS
DE BAURU:
SABERES
TÉCNICOS E
LEITURAS
POPULARES

27

INSTITUTO
PARA O
DESENVOLVI
MENTO DAS
ALAGOAS

Identidade
Construída

28

29

30

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDAD
E CATÓLICA
DO RIO
GRANDE DO
SUL (PUC/RS)
SOCIEDADE
GOIANA DE
CULTURA SGC/PUC
GOIAS
ASSOCIAÇÃO
ESCOLA DA
CIDADE ARQUITETUR
AE
URBANISMO

Monroe.
O workshop tem duração de 4 dias
e abrangerá a divisão dos bairos
regionais de cada setor de
planejamento urbano do plano
diretor participativo de Bauru, para
construir uma comunidade melhor
e traduzir a vontade autônoma da
coletividade ao participar do
processo de planejamento urbano e
execução das políticas públicas e
na avaliação de seus resultados.
Lançamento e manutenção de blog
sobre o patrimônio arquitetônico
de Maceió; realização do evento "
O patrimônio cultural das UEPs:
Um novo cenário da paisagem
urbana de Maceió"; campanha de
educação patrimonial, mediante
elaboração de álbuns educativos e
realização de sessões
cinematográficas públicas sobre
arte, arquitetura e cidade.

PROJETO
EXPOSIÇÃO
Exposição intinerante de 10
INTITULADA:
projetos para a cidade de Porto
ARQUITETURA Alegre com mesa redonda sobre o
QUE CONSTRÓI
tema da exposição. Os projetos
CIDADE expostos são trabalho de conclusão
JOVENS
de curso que defedem as
ARQUITETOS
contruções de paisagens urbanas
PENSANDO
qualificadas.
PORTO ALEGRE
Concurso de ideias para habitação
unifamiliar extensível, com o
IDEAU
objetivo de fomentar a busca por
uma identidade arquitetônica
cultural.
INTERCEPÇÕES:
CULTURA,
ARQUITETURA,
CIDADE

31

ASSOCIAÇÃO
REVISTA
CINEMA
BRASILEIRO

PROJETO
PLATAFORMA
ENTRE

32

FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
ARQUITETOS
E
URBANISTAS

ARQUITETURA
E URBANISMO
EM REVISTA

O evento anual abordará a relação
entre os espaços projetados para
acolher um programa cultural,
como teatro, centro cultural,
museu, casa de música e a cidade.
Projeto pretende ativar a
concientização urbana através de
entrevistas com arquitetos,
urbanistas e outros profissionais
que refletem e atuam sobre as
cidades.
A FNA planeja editar uma revista
semestral com conteúdo de
interesse para os arquitetos e
urbanistas, que contemple tanto a
valorização da profissão quanto a
cobertura de questões sindicais,
assuntos relevantes para a carreira,

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 19.000,00

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

R$ 1.577,50

R$ 0,00

R$ 62.000,00

R$ 0,00

R$ 48.500,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 0,00
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33

MITRA DA
ARQUIDIOCES
E DE PORTO
ALEGRE

CURSO DE
RESTAURO DE
BENS
CULTURAIS
INTEGRADOS RETÁBULO DO
SANTÍSSIMO IGREJA NOSSA
SENHORA DAS
DORES

tendências, informações sobre
cursos e eventos, perfis,
profissionais, etc. Este projeto
prevê a elaboração do projeto
editorial, gráfico e a produção,
redação, edição e impressão da
primeira edição.
Curso pretende estimular a
formação do profissional de
arquitetura no sul do país na área
de restauro de bens culturais
integrados e contribuir com
apresentação da Igreja de Nossa
Senhora das Dores com o restauro
do retábulo da Capela do
Santíssimo, bem cultural integrado
à arquitetura da Igreja. A
realização do curso com a
restauração concomitante trás uma
experiência prática do restauro de
retábulos.

R$ 157.948,00

R$ 0,00

Brasília – DF, 13 de junho de 2015.

HAROLDO PINHEIRO
Presidente do CD - CAU/BR

LUIZ FERNANDO JANOT
Coordenador da CEP-CAU/BR

NAPOLEÃO FERREIRA NETO
Coordenador da CED-CAU/BR

GISLAINE VARGAS SAIBRO
Coordenadora da COA-CAU/BR

FERNANDO JOSÉ DE M. COSTA
Coordenador CEF-CAU/BR
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