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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia a proposta de alteração de formulário online de solicitação de apoio 
institucional e a proposta de formulário online de solicitação de apoio financeiro. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 24 de agosto de 

2020, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do 

Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela 

Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 

Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas 

e privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 

2020, que aprova os critérios para análise de pedido de apoio institucional do CAU/MG na divulgação 

de projeto ou ação sem repasses financeiros, com as alterações propostas na oportunidade – alteração 

no item 1. a) e inclusão do item 1.4. i); solicita à COA-CAU/MG a alteração do formulário online de 

forma a atender ao disposto no item1; 3. solicita à COA-CAU/MG a elaboração de formulário online 

específico para pedidos de apoio institucional com repasses financeiros; e 

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração DCOA-CAU/MG Nº 

204.3.2/2020, de 19 de agosto de 2020, que solicita à Presidência do CAU/MG que encaminhe para a 

apreciação do Conselho Diretor a proposta alterada do formulário online “Solicitação de apoio 

institucional a projetos de terceiros”, anexo I desta deliberação e disponível em: 

https://forms.gle/kfETTgFwpvSYf9kW7; e solicita à Presidência do CAU/MG que encaminhe para a 

apreciação do Conselho Diretor a proposta do formulário online “Solicitação de apoio financeiro 

(patrocínio) para projetos de terceiros”, anexo II desta deliberação e disponível em: 

https://forms.gle/1XiTPNSPKS6otL5C7; e 

 

Considerando as alterações realizadas nesta oportunidade por este Conselho Diretor. 
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DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar o formulário online “Solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros” (anexo I), com 
as alterações realizadas nesta oportunidade; 
 
2. Aprovar o formulário online “Solicitação de apoio financeiro (patrocínio) para projetos de terceiros” 
(anexo II), com as alterações realizadas nesta oportunidade; 
 
3. Encaminhar à Assessoria de Eventos e Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 
Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza   --------------------------------------------------------- 
Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Luciana Fonseca Canan                  ---------------------------------------------------------             

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 



1. Email address *

2.

3.

Solicitação de apoio institucional a
projetos de terceiros
Preencher este formulário para solicitar apoio institucional do CAU/MG na divulgação em 
redes sociais e site do CAU/MG para o seu projeto ou ação.

Esta solicitação de apoio institucional não envolve repasse de recursos financeiros e será 
submetido à apreciação e aprovação do Conselho Diretor do CAU/MG, conforme critérios 
dispostos na deliberação DCD-CAUMG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 2020.

A documentação necessária deverá ser encaminhada ao CAU/MG tão logo seja solicitada.
Dependendo do caso, o CAU/MG poderá solicitar documentação ou informações 
complementares.
* Required

1. Identificação do proponente *

2. Apresentação do projeto *
Informe também potenciais parceiros e/ou parcerias confirmadas e identifique os responsáveis pelo
projeto



4.

5.

6.

7.

8.

3. Objetivos do projeto *
Inclusive cite que produtos serão gerados com a ação e seus desdobramentos

4. Público-alvo *
Informe público-alvo que seja relevante para a missão institucional e finalidade do CAU

5. Abrangência geográfica *

6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e
Urbanismo? *

7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? *
Informe o período com data de início e fim: "dia/mês/ano até dia/mês/ano"



9.

Files submitted:

10.

Files submitted:

11.

Check all that apply.

promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu
aperfeiçoamento, prioritariamente

promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional
da Arquitetura e Urbanismo

potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional

promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da
arquitetura e urbanismo

promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e Urbanismo

ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU

sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências
com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo

promover a produção de conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social (ATHIS) que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento,
prioritariamente

informar, educar e difundir os conhecimentos e/ou a troca de experiências com vista à
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)

This content is neither created nor endorsed by Google.

8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto *

9. Plano de divulgação *
Inclusive layouts ou artes finais das peças gráficas e eletrônicas de divulgação do evento ou ação, com
suas características técnicas e com a proposta de aplicação da logomarca do CAU/MG

10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação
contempla: *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1. Email address *

2.

3.

Solicitação de apoio �nanceiro
(patrocínio) para projetos de terceiros
Preencher este formulário para solicitar apoio financeiro do CAU/MG para o seu projeto ou 
ação.

Esta solicitação será submetida à apreciação do CAU/MG, que deliberará com base na 
Resolução do CAU/BR no. 94/2014 e na Portaria Normativa no. 02, de 5 de março de 2020.

A aprovação pelo CAU/MG ficará também condicionada à disponibilidade de recurso 
financeiro.

A documentação necessária deverá ser encaminhada ao CAU/MG tão logo seja solicitada.
Dependendo do caso, o CAU/MG poderá solicitar documentação ou informações 
complementares.
* Required

1. Identificação do proponente *

2. Apresentação do projeto *
Informe também potenciais parceiros e/ou parcerias confirmadas e identifique os responsáveis pelo
projeto



4.

5.

6.

7.

8.

Files submitted:

3. Objetivos do evento, projeto ou ação *
Inclusive cite que produtos serão gerados com a ação e seus desdobramentos

4. Público-alvo *
Informe público-alvo que seja relevante para a missão institucional e finalidade do CAU

5. Abrangência geográfica *

6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e
Urbanismo? *

7. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto *



9.

10.

Files submitted:

8. Valor solicitado? *

9. Quais as estimativas de custos gerais para a realização do evento ou ação? *



11.

Other:

Check all that apply.

cessão de espaço para exposição de empreendimentos de Arquitetura e Urbanismo

desconto ou gratuidade para participação de arquitetos e urbanistas

realização de palestras sobre temas de interesse da Arquitetura e Urbanismo

cessão de espaço para o CAU/MG realizar palestras incluindo a mobilização do
público participante

cessão de espaço para o CAU/MG realizar rodadas de negócios, com infraestrutura

cessão de espaço para exposição em estande institucional, com infraestrutura

cessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU/MG na abertura do evento,
intervalos e/ou na abertura de cada sessão

aplicação da marca CAU/MG nas peças de divulgação do evento ou ação

exposição da marca CAU/MG nos anúncios em jornal, televisão, rádio, revista, internet,
outdoor, busdoor e outras mídias

aplicação da marca CAU/MG nas peças de comunicação visual do evento (banners,
cartazes e congêneres)

exposição da marca CAU/MG no sítio eletrônico (site) do evento e/ou no sítio
eletrônico (site) do proponente

citação do CAU/MG na divulgação do evento ou ação para a imprensa

cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais

cessão do mailing dos participantes no evento patrocinado, em arquivo digital e com
autorização de uso conforme interesse do CAU/MG

conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de interesse da
Arquitetura e Urbanismo

publicação relevante para a Arquitetura e Urbanismo

acessibilidade de arquitetos e urbanistas à publicação, incluindo descontos ou
gratuidade

cessão de espaço em publicação para veiculação de texto do CAU/MG

exposição da marca CAU/MG em publicações

cessão de cotas de publicações para o CAU/MG

autorização, dos autores ou de quem de direito, para download, da publicação no sítio
eletrônico (site) do CAU/MG

cessão de espaço para participação do CAU/MG na solenidade de lançamento

tiragem e estratégia de distribuição de publicação

acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto

10. Quais as contrapartidas ou proposta de retorno institucional ao CAU/MG? *



12.

Files submitted:

13.

Check all that apply.

promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu
aperfeiçoamento, prioritariamente

promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional
da Arquitetura e Urbanismo

potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional

promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da
arquitetura e urbanismo

promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e Urbanismo

ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU

sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências
com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo

promover a produção de conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social (ATHIS) que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento,
prioritariamente

informar, educar e difundir os conhecimentos e/ou a troca de experiências com vista à
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)

This content is neither created nor endorsed by Google.

11. Plano de divulgação *
Inclusive layouts ou artes finais das peças gráficas e eletrônicas de divulgação do evento ou ação, com
suas características técnicas e com a proposta de aplicação da logomarca do CAU/MG

12. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto contempla: *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

