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O GT de ATHIS vem trabalhando em cima de propostas 
para a atuação do CAU/BR no tema da Assistência Técnica 
para Habitação de Interesse Social.

A articulação entre as unidades da federação a partir do 
CAU Brasil foi o caminho encontrado para debater o papel 
da entidade frente ao tema.

Assim, a partir do Seminário de Comitês de ATHIS 
realizado no último dia da Semana da Habitação do CAU 
Brasil, os CAU/UF puderam apresentar suas iniciativas de 
ATHIS, bem como trocar experiências e discutir o papel do 
CAU Brasil no tema.

O papel do 
CAU Brasil 
na ATHIS



Em um exercício de nuvem de 
palavras, ao final do Seminário dos 
Comitês de ATHIS dos CAU/UF, a 
palavra mais citada como papel do 
CAU/BR em relação a ATHIS foi 
fomento.



A partir do “Manifesto em defesa de Moradia Digna
para Todos – Um Projeto para o CAU e para o Brasil”, o edital 

buscará fomentar projetos que colaborem com:

1 - Valorizar e tornar mais conhecida a 
Arquitetura e Urbanismo, sensibilizando a 
população da necessidade dos arquitetos 
para a melhoria da qualidade de vida.

2 - Utilizar todos os esforços para 
transformar a ATHIS em Política de Estado, 
da mesma forma que o SUS e a Defensoria 
Pública

3 - Ajudar na produção de instrumentos, 
como materiais informativos sobre ATHIS, 
para as Prefeituras e Estados 
implementarem a lei.

4 - Assessorar a Defensoria Pública na 
formulação da defesa jurídica para aqueles 
que não tiverem acesso à moradia por meio 
de políticas públicas.

5 - Financiar novos projetos-pilotos de ATHIS
em todo país por meio de novos editais de 
patrocínio.

6 - Fomentar o conhecimento da ATHIS nas 
faculdades e universidades, com atividades 
de pesquisa, extensão e residência ATHIS, 
estimulando a formação de alunos com foco 
na lei.



DO OBJETO E DOS PROJETOS
EDITAL Nº5/2021 – CAU/BR1



Toda Organização da Sociedade Civil (OSC) pode concorrer ao 
edital para receber o fomento do CAU Brasil, desde que seu 
funcionamento estivesse de acordo com a Lei 13.019/2014.

Além disso, a atuação da OSC e a proposta de ação deveriam 
estar adequadas às diretrizes indicadas no Manifesto em 
Defesa da Moradia Digna para Todos, além da relevância para 
a promoção da justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, em específico as questões 
relacionadas a Habitação de Interesse Social

Quem concorreu?



Recursos disponibilizados
R$ 1.000.000,00 dividido em 40 cotas de R$25.000,00

Mínimo de 1 cota (R$ 25.000,00)

Máximo de 6 cotas (R$ 150.000,00)

CAU financia no máximo 80% do projeto

Pelo menos 1 projeto contemplado por região do país!

9 projetos contemplados e 31 projetos aprovados



Comissão de Seleção

A Comissão de Seleção de Propostas foi 
composta por profissionais com atuação 
na área objeto do edital, representantes 
do corpo técnico e de conselheiros do 
CAU/BR.

A comissão avaliou os 41 projetos 
inscritos em um trabalho intenso, que 
exigiu 4 dias inteiros de dedicação e 
garantiu uma avaliação justa e acurada.

Mérito das
Propostas

1

Documentação 
e Planos de 

Trabalho

2



VIRGÍNIA 
MANFRINATO

Comissão de seleção.

ALEXANDRA 
RESCHKE

SANDRA 
BECKER

ANA 
LATERZA

Conselheiros, funcionários do CAU e convidados externos



CRONOGRAMA E ETAPAS DE AVALIAÇÃO2



Até 9/11

Até 16/11

Até 1º/12

1ª Etapa de Avaliação

2ª Etapa de Avaliação



Primeira Etapa de Avaliação

A primeira etapa foi a Avaliação das Propostas, na qual a 
Comissão de Seleção avaliou as propostas inscritas de acordo 
com 6 critérios:

1 – Inclusão e atendimento do projeto aos compromissos do CAU assumidos no 
“Manifesto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em defesa da 
Moradia Digna para todos – Um projeto para o CAU e para o Brasil”;

2 – Existência de articulação por apoio público no local de intervenção;

3 – Originalidade/Inovação da proposta;

4 – Clareza e coerência na apresentação da proposta;

5 – Convergência com as metas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), parte integrante da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

6 – Relevância para a promoção da justiça social e inclusão.



Segunda Etapa de Avaliação

Na segunda etapa de avaliação, serão observados os 
Planos de Trabalho e os Documentos de Habilitação, bem 
como ao atendimento à lei 13.019/2014 e aos requisitos 
do edital. Não serão apoiados projetos:

De OSC inadimplente 
ou com prestação de 

contas inconclusa 
perante o CAU/BR ou 

UF

Em desacordo com a 
Missão institucional e 
finalidade do CAU/BR; 
Que não evidenciem 

benefícios à A&U

Cujo proponente seja 
pessoa física; De OSC 
que se enquadre no 
art. 39 da lei 13.019 

Que não informe 
contrapartidas; Cujo 
patrocínio preveja 

aquisição de bens para 
instalações próprias



Todas etapas publicadas no Portal da Transparência

Na segunda etapa de avaliação, serão observados os 
Planos de Trabalho e os Documentos de Habilitação, bem 
como ao atendimento à lei 13.019/2014 e aos requisitos 
do edital. Não serão apoiados projetos:



PROJETOS CONTEMPLADOS!3



Dos 43 projetos inscritos, 41 foram 
avaliados, 31 foram aprovados com 
nota acima de 6 (seis). Estes 
compõem a lista de espera, caso 
algum dos nove projetos classificados 
não seja aprovado na segunda-fase 
de avaliações

12
Intervenções 

Urbanas

5
Eventos

3
Oficinas

6
Publicações e 
Mídias Digitais

5
Projeto para 

contratação de 
Arquitetos



6
Intervenções 

Urbanas

1
Evento

2
Oficinas

Projetos classificados por tipo



Foram classificados na primeira fase 
um (01) projeto da região Norte, três 
(03) projetos da Região Nordeste, 
dois (02) projetos da Região Centro-
Oeste, dois (02) projetos da Região 
Sul e um (01) da região Sudeste, 

totalizando nove (09) 
projetos contemplados.



Laboratório da Cidade

Cidade: Belém/PA
Tipo: Intervenção Urbana

O projeto Cidades Desejáveis: Mão na 
Massa na Comunidade propõe transformar 
espaços públicos de importância às 
comunidades e estabelecidos por elas, em 
espaços acolhedores e atrativos, a partir do 
ponto de vista da comunidade no qual este 
esteja inserido, promovendo metodologias 
participativas e ações coletivas. O projeto 
prevê a seleção de 03 (três) espaços 
públicos para atuar, a partir de um 
levantamento junto aos órgãos da 
administração pública parceiros.



Taramela Assessoria Técnica em 
Arquitetura e Cidade

Cidade: Fortaleza/CE
Tipo: Eventos

O II Fórum de Assessoria Técnica Popular do 
Nordeste: assessoria técnica popular
como plataforma pelo direito de habitar visa reunir 
estudantes, profissionais, pesquisadores, 
professores, moradores de territórios populares, 
associações comunitárias, movimentos sociais, 
representantes da sociedade civil, gestores 
públicos e demais interessados no campo da 
assessoria técnica popular, para promover a troca 
de experiências entre grupos, em especial no 
contexto nordestino, fortalecendo a construção de 
uma agenda conjunta, em prol do direito
de habitar.



União por Moradia
Popular da Paraíba

Cidade: Conde/PB
Tipo: Intervenção Urbana

O projeto pretende dar continuidade às ações 
iniciadas no âmbito no Escritório Público de 
Assistência Técnica - EPA, entre 2017 e 2020 
pela Prefeitura Municipal de Conde, que 
instituiu o Programa Chão de Direitos para 
regularização fundiária, e elaborou 62 
projetos de melhorias habitacionais para 
moradias precárias na Comunidade, sendo 4 
deles já executados em parceria com a 
proponente do presente projeto, a União por 
Moradia Popular da Paraíba, fruto de Edital de 
Patrocínio do CAU/PB, em 2020.



Centro Sócio Pastoral Nossa 
Senhora da Conceição

Cidade: Natal/RN
Tipo: Intervenção Urbana

O Projeto Mãe Luiza Acessível 2022 tem a 
proposta de ampliar a Assistência Técnica 
para melhoria da acessibilidade arquitetônica 
das habitações de Mãe Luiza que vem sendo 
oferecida desde novembro de 2021. A meta 
da proposta é realizar projetos de melhorias 
em até 20 habitações de famílias com 
pessoas com deficiência. A verba para 
execução das obras referente aos 20 projetos 
de melhoria habitacional será proveniente de 
emendas parlamentares.



Instituto dos Arquitetos do Brasil –
Departamento do Paraná

Cidade: Maringá/PR
Tipo: Oficinas

A proposta consiste na construção de um 
instrumento de diagnóstico habitacional 
municipal a partir da ação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, com capacitação de 
profissionais de diversas áreas para aplicação 
desse instrumento, que atuarão como 
multiplicadores desse conhecimento aos ACS. O 
objetivo é obter dados territorializados das 
inadequações de moradias em escala local, por 
meio do sistema capilarizado da Estratégia 
Saúde da Família, para subsidiar a aplicação de 
recursos em ATHIS nos municípios brasileiros.



Universidade Federal de Santa 
Catarina e Sindicato dos Arquitetos 
de Santa Catarina

Cidade: Paulo Lopes/SC
Tipo: Intervenção Urbana

A proposta apresentada é resultante de uma 
demanda histórica da comunidade de 
remanescentes do Quilombo Toca Santa Cruz, 
situada no Município de Paulo Lopes: a 
construção de um espaço coletivo que 
viabilize melhores condições para a 
organização comunitária; educação e 
formação quilombola; capacitação 
profissional; organização política; integração 
entre os núcleos familiares presentes no 
lugar, entre outros.



Universidade de Brasília e Finatec

Cidade: Brasília/DF
Tipo: Oficinas

A proposta de um curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu de Residência Multiprofissional CTS 
– Ciência, Tecnologia e Sociedade — articula 
temáticas interdisciplinares: Habitat; 
Agroecologia; Saúde e o Trabalho Associado 
(Economia Solidária, Formação e educação, 
Ocupação, Renda e Tecnociência solidária). A 
essência da proposta de Residência consiste 
em unir Pós-Graduação e Extensão em um 
caráter trans-multi-interdisciplinar com a 
visão de política pública universitária, com 
vistas a agir na capacitação de técnicos e de 
agentes comunitários.



Panã Arquitetura Social

Cidade: Brasília/DF
Tipo: Intervenção Urbana

Capacitação técnica para construção civil 
voltada a moradores da Região 
Administrativa (RA) Sol Nascente/DF, 
comunidade com grande número de 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. Pretende-se contribuir para o 
empoderamento e fortalecimento da 
autogestão do grupo atendido, em uma 
construção coletiva entre a comunidade 
e os profissionais de ATHIS - arquitetas e 
estudantes de arquitetura, profissionais 
de engenharia e de serviço social.



Associação Futuro Melhor e 
LabCidade

Cidade: São Paulo/SP
Tipo: Intervenção Urbana

O projeto desenvolverá um estudo básico de 
urbanização do assentamento Futuro Melhor 
para apoiar a proposta de regularização 
fundiária da comunidade, que está ameaçada 
de remoção em razão da implantação do Lote 
12 da Parceria Público-Privada de habitação 
do Município de São Paulo. O estudo básico 
de urbanização será instrumento a ser 
anexado ao processo de REURB-S, já 
protocolado pela Associação na Secretaria 
Municipal de Habitação de São Paulo.




