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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO Giovanna Merli     

ASSUNTO Pedido de Apoio Institucional 
Projeto: Revista A U L A Arquitetas e Urbanistas Latino Americanas 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 148.3.2.2021 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 5 de julho de 2021, 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 aprovou os 

critérios para análise de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação sem repasses financeiros; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, de 24 de agosto de 2020, que aprovou o 

formulário online de solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido pela proponente Giovanna Augusto Merli, para apoio institucional ao projeto “Revista 

A U L A Arquitetas e Urbanistas Latino Americanas (em anexo)”; solicitando para a execução o valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais). 

 

Considerando a informação de que “o objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma revista digital, revista AULA, de 

distribuição gratuita e ampla, que reúna os resultados reunido até o momento. Inicialmente com um volume em pdf e sua 

divulgação por redes sociais.” 

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio poderá ser 

suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os princípios institucionais desta autarquia 

federal. 
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DELIBEROU: 

 
1.  Solicitar à proponente que apresente informações sobre os membros da equipe, arquitetos e urbanistas, para verificação da 

regularidade com o Conselho. 
 

2.  Solicitar informações mais detalhadas quanto ao teor, plano de divulgação e cronograma do projeto.  
 

3.  Informar à solicitante que somente serão concedidos apoios a profissionais com registro regular junto ao CAU. 
 

2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 
 
 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente X    

3 Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

4 Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

5 Maria Carolina Nassif de Paula 
Coordenadora Adjunta da 

COA 

   X 

6 Mariana Fernandes Teixeira 
Coordenadora Adjunta da 

CPFi 

X    

7 Sérgio Luiz Barreto C. Cardoso Ayres 
Coordenador Adjunto da 

CEF 

X    

 
Belo Horizonte, 5 de julho de 2021. 

 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros 
do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento 
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.  
 
 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
        Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (com repasses financeiros) 

 
 
Nº 001C_2021 

Solicitação: Giovanna Augusto Merli 

Projeto: Revista A U L A Arquitetas e Urbanistas Latino Americanas  
 
Objetivo: O objetivo do projeto é a difusão da produção das arquitetas no âmbito da América Latina, 
reconhecendo suas contribuições e avanços gerados por seus trabalhos teóricos e/ou práticos. 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Giovanna Augusto Merli - gmerli4@gmail.com 
 
2. Apresentação do projeto: O projeto proposto reúne resultados da minha pesquisa doutoral e da 
disciplina optativa que ministro da Facultad de Arquitectura Construcción y Diseño da Universidad del 
Bío-Bío (FARCODI-UBB), Chile, em ambas o interesse é descobrir e lançar luz as contribuições e 
realizações de arquitetas latino americanas do século XX. Minha pesquisa doutoral desenvolvida desde 
2019 com um foco de interesse nas brasileiras das décadas de 30, 40 e 50. Paralelamente a disciplina 
ministrada, agora pelo terceiro ano consecutivo, instiga os alunos a aprofundarem-se na vida e 
produção de arquitetas da América Latina atuantes no século XX. Dessa maneira propõe-se o 
desenvolvimento de uma revista digital, revista AULA, de distribuição gratuita e ampla, que reúna os 
resultados reunido até o momento. Inicialmente com um volume em pdf e sua divulgação por redes 
sociais. 
 
3. Objetivos do projeto ou ação: O objetivo do projeto é a difusão da produção das arquitetas no 
âmbito da América Latina, reconhecendo suas contribuições e avanços gerados por seus trabalhos 
teóricos e/ou práticos. Além disso entende-se que com a divulgação dessas profissionais o referencial 
de projetos/produção para estudantes e profissionais da área da arquitetura e construção será ampliado 
e diversificado o que notoriamente contribuiu para o enriquecimento das discussões e até mesmo da 
produção contemporânea de arquitetura. 
 
4. Público-alvo: Estudantes e profissionais da área da arquitetura, urbanismo e da construção civil. 
 
5. Abrangência geográfica: Abrangência nacional com potencial para gerar engajamento em toda a 
América Latina. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Resgate e 
divulgação da produção de arquitetas da América Latina do século XX, contribuindo para escrever uma 
história mais diversa e completa da arquitetura no subcontinente. O projeto busca, além de contribuir 
com a ampliação de referenciais para estudantes e profissionais, reconhecer o trabalho e a carreira de 
diversas mulheres até hoje pouco conhecidas. 
 
7. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto? (PDF) 
https://drive.google.com/open?id=1AGVa2nsKBtwgPXkTz4s4kSjcZ-VhhZD9 
 
8. Valor solicitado? R$ 3.500,00 
 
9. Quais as estimativas de custos gerais para a realização do evento ou ação? (PDF) 

https://drive.google.com/open?id=1jN4lIv4oio6Dq4R6jAjJDncqn1krslQt 

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

https://drive.google.com/open?id=1AGVa2nsKBtwgPXkTz4s4kSjcZ-VhhZD9
https://drive.google.com/open?id=1jN4lIv4oio6Dq4R6jAjJDncqn1krslQt
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palestras sobre temas de interesse da Arquitetura e Urbanismo, citação do CAU/MG na divulgação do 
evento ou ação para a imprensa, publicação relevante para a Arquitetura e Urbanismo, exposição da 
marca CAU/MG em publicações, cessão de espaço para participação do CAU/MG na solenidade de 
lançamento, acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto 
 
11. Plano de divulgação (PDF)  
https://drive.google.com/open?id=1a_6HY-37W4XOmQFgO1qqCTgex0qUAOFS 

 
12. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto contempla: promover a 
produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 
arquitetura e urbanismo, sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de 
experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1a_6HY-37W4XOmQFgO1qqCTgex0qUAOFS
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