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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO Rafael Henriques Campos Dias 

ASSUNTO Pedido de Apoio Institucional 
Projeto: Escala 2021 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 148.3.4.2021 

 
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 Rafael Henriques Campos Dias, para apoio institucional ao projeto 

“Escala 2021 (em anexo)”, sem solicitação de repasses financeiros;  

 

Considerando a informação de que “A Escola Estadual Antônio da Costa Pereira (em Divinópolis / MG) funciona desde 1973, 

hoje em um prédio próprio, no entanto, o atual diretor está na escola desde 2007 afirma a decadência e um estigma 

marginalizado causado pela falta de estrutura física e funcional da escola (o que foi verificado in loco pelo professor e alunos 

do curso de Arquitetura e Urbanismo). Tal fato culmina em uma escola perigosa, inclusive com ocorrência de tráfico de 

drogas, prostituição e outros. Tendo em vista tal situação, há a intenção em melhorar a estrutura da edificação para aspectos 

físicos, ambientais, psicológicos, pedagógicos e culturais, pois a Superintendência Estadual de Ensino JÁ DISPONIBILIZOU 

R$240.000,00 PARA A REFORMA DA ESCOLA. Dentro desse contexto, o Projeto Escala já desenvolveu o estudo preliminar, 

que inclusive foi aceito pelo colegiado e diretor da supracitada escola, buscando por fim a divulgação dessa proposta. 

Ressaltamos o fato de representarmos uma iniciativa arquitetônica e urbanística totalmente voluntariada, que busca divulgar e 

incentivar outras comunidades civis ou acadêmicas sobre a função social da Arquitetura e Urbanismo. 

 

Considerando que é atribuição da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG discutir sobre o aperfeiçoamento do 

ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo. 
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DELIBEROU: 

 
1.  Encaminhar a matéria para apreciação da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG para posterior deliberação do 

Conselho Diretor. 
 
 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente X    

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

Maria Carolina Nassif de Paula 
Coordenadora Adjunta da 

COA 

   X 

Mariana Fernandes Teixeira 
Coordenadora Adjunta da 

CPFi 

X    

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 (sem repasses financeiros) 

 
 
Nº 003_2021 

Solicitação: Rafael Henriques Campos Dias - Arquiteto e Urbanista, professor universitário e 
coordenador do projeto de Extensão acadêmica. 

Projeto: Projeto Escala 2021 
 
Objetivo: A Escola Estadual Antônio da Costa Pereira (em Divinópolis / MG) funciona desde 1973, hoje 
em um prédio próprio, no entanto, o atual diretor está na escola desde 2007 afirma a decadência e um 
estigma marginalizado causado pela falta de estrutura física e funcional da escola (o que foi verificado in 
loco pelo professor e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo). Tal fato culmina em uma escola 
perigosa, inclusive com ocorrência de tráfico de drogas, prostituição e outros. Tendo em vista tal 
situação, há a intenção em melhorar a estrutura da edificação para aspectos físicos, ambientais, 
psicológicos, pedagógicos e culturais, pois a Superintendência Estadual de Ensino JÁ 
DISPONIBILIZOU R$240.000,00 PARA A REFORMA DA ESCOLA. Dentro desse contexto, o Projeto 
Escala já desenvolveu o estudo preliminar, que inclusive foi aceito pelo colegiado e diretor da 
supracitada escola, buscando por fim a divulgação dessa proposta. Ressaltamos o fato de 
representarmos uma iniciativa arquitetônica e urbanística totalmente voluntariada, que busca divulgar e 
incentivar outras comunidades civis ou acadêmicas sobre a função social da Arquitetura e Urbanismo. 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Rafael Henriques Campos Dias - Arquiteto e Urbanista, professor 
universitário e coordenador do projeto de Extensão acadêmica. 

 
2. Apresentação do projeto: Projeto Escala: Trata-se de uma iniciativa / projeto de extensão 
acadêmica o qual busca contribuir de forma voluntária com pessoas físicas e ou instituições. Tal projeto 
é composto por docentes, coordenadores e aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNA unidade 
Divinópolis. Para este projeto específico nosso parceiro é a Superintendência Estadual de Ensino, 
através da Escola Estadual Antônio da Costa Pereira. 
 
3. Objetivos do projeto: A Escola Estadual Antônio da Costa Pereira (em Divinópolis / MG) funciona 
desde 1973, hoje em um prédio próprio, no entanto, o atual diretor está na escola desde 2007 afirma a 
decadência e um estigma marginalizado causado pela falta de estrutura física e funcional da escola (o 
que foi verificado in loco pelo professor e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo). Tal fato culmina 
em uma escola perigosa, inclusive com ocorrência de tráfico de drogas, prostituição e outros. Tendo em 
vista tal situação, há a intenção em melhorar a estrutura da edificação para aspectos físicos, 
ambientais, psicológicos, pedagógicos e culturais, pois a Superintendência Estadual de Ensino JÁ 
DISPONIBILIZOU R$240.000,00 PARA A REFORMA DA ESCOLA. Dentro desse contexto, o Projeto 
Escala já desenvolveu o estudo preliminar, que inclusive foi aceito pelo colegiado e diretor da 
supracitada escola, buscando por fim a divulgação dessa proposta. Ressaltamos o fato de 
representarmos uma iniciativa arquitetônica e urbanística totalmente voluntariada, que busca divulgar e 
incentivar outras comunidades civis ou acadêmicas sobre a função social da Arquitetura e Urbanismo. 
 
4. Público-alvo: O público alvo diretamente impactado com nossa proposta é, em primeiro lugar, a 
comunidade de Divinópolis, principalmente através dos alunos da Escola Estadual Antônio da Costa 
Pereira. Em segundo lugar os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, pois estes têm a 
oportunidade de atuar academicamente em um projeto arquitetônico / urbanístico e social de grande 
relevância para a cidade de Divinópolis. 
 
5. Abrangência geográfica: Toda a comunidade da cidade de Divinópolis (MG), que atualmente conta, 
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 de acordo com o IBGE, com uma população de cerca de 240 mil habitantes e é polo do centro-oeste do 
Estado. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Sabendo que 
a Arquitetura e Urbanismo se caracteriza pela área do conhecimento enquanto uma ciência Social 
Aplicada, vislumbra-se como principal contribuição para o segmento o atendimento à uma comunidade 
do ponto de vista social, educacional, esportivo, cultural e funcional. Em um segundo momento é 
possível destacar ainda as contribuições para o campo acadêmico, uma vez que todo e qualquer curso 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo deve valorizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? Entre os dias 15/07/2021 e 
15/08/2021. 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 

(vide PDF) https://drive.google.com/open?id=1qmFXq-

0aBrmwTPfzkYGHcVahGoQBGODB 

 
9. Plano de divulgação 
(vide PDF) 

https://drive.google.com/open?id=1VVB8FkKeqM8rBweV3aFK9JyLcXsXoB9T 

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

---------------------------------------------------------------------------- 
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