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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO Adriana Sales Cardoso 

ASSUNTO 
Pedido de apoio institucional 
Projeto: Connect Point 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 149.3.4.2021 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 27 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 Adriana Sales Cardoso, para apoio institucional ao projeto “Connect 

Point” (anexo), sem solicitação de repasses financeiros;  

 

Considerando a informação de que “O projeto em questão se trata de uma Startup - Connect Point - que visa a ampliação das 

oportunidades de atuação de profissionais e empresas nos mercados de arquitetura e engenharia, por meio de uma 

plataforma digital que otimiza o seu processo de conexão. Temos parcerias firmadas com a AFEAG-MG (Associação 

Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências) e com a LicitaMundo, e em prospecção com demais entidades e 

conselhos de classe, a exemplo do CAU-SP.”. 
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DCD-CAU/MG Nº 149.3.4.2021 

 

DELIBEROU: 

 
1.  Indeferir o pedido de apoio institucional ao Projeto Connect Point, considerando que o objeto não se enquadra no perfil dos 

projetos a serem apoiados pelo CAU/MG. 
 

2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente     

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

Elaine Saraiva Calderari   Coordenadora  da COA X    

Rosilene Guedes Souza     Coordenadora da CPFi X    

 
Belo Horizonte, 27 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.  
 
 
 
 
 

Ademir Nogueira de Ávila 
Vice-presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
      Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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DCD-CAU/MG Nº 149.3.4.2021 
 

Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
 

Solicitação: 005_2021 

Projeto: Connect Point 

Objetivo: O projeto em questão trata-se de uma Startup - Connect Point - que visa a ampliação das 
oportunidades de atuação de profissionais e empresas nos mercados de arquitetura e engenharia, por 
meio de uma plataforma digital que otimiza o seu processo de conexão. A Startup Connect Point é uma 
plataforma que tem por objetivo ampliar as oportunidades de atuação de profissionais e empresas 
inseridos nos mercados de arquitetura e engenharia, por meio da promoção de conexão ágil e assertiva 
entre essas partes. 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Adriana Sales Cardoso 
 
2. Apresentação do projeto: O projeto em questão trata-se de uma Startup - Connect Point - que visa 
a ampliação das oportunidades de atuação de profissionais e empresas nos mercados de arquitetura e 
engenharia, por meio de uma plataforma digital que otimiza o seu processo de conexão. Temos 
parcerias firmadas com a AFEAG-MG (Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências) 
e com a LicitaMundo, e em prospecção com demais entidades e conselhos de classe, a exemplo do 
CAU-SP. Responsáveis pelo projeto: Adriana Sales Cardoso (Arquiteta e Urbanista, CAU-MG A-33438-
3) e Luiz Felipe Vieira de Siqueira (Advogado). 
 
3. Objetivos do projeto: A Startup Connect Point é uma plataforma que tem por objetivo ampliar as 
oportunidades de atuação de profissionais e empresas inseridos nos mercados de arquitetura e 
engenharia, por meio da promoção de conexão ágil e assertiva entre essas partes. O cadastro na 
plataforma é gratuito para os profissionais de diversas formações e focado nas suas áreas e sub-áreas 
de atuação, incluindo a possibilidade de upload de currículo, diplomas e acervo técnico (atestados e 
CATs), sempre muito procurados por empresas que atuam no amplo mercado de licitações públicas. A 
plataforma já está no ar e outras funcionalidades encontram-se em desenvolvimento pela equipe de 
tecnologia. Com o apoio do CAU-MG esperamos alcançar os profissionais registrados no Conselho para 
divulgação da Connect Point, de forma a atrair mais profissionais para o cadastro e empresas como 
clientes, tornando a plataforma mais robusta e atrativa para ambas as partes. 
 
4. Público-alvo: Profissionais e empresas atuantes nos mercados de arquitetura e de engenharia. 
 
5. Abrangência geográfica: Todo o território nacional. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Ampliação 
das oportunidades de trabalho para profissionais e empresas. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 01/07/2021 até 30/06/2023 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 

https://drive.google.com/open?id=1jLf8grk760Wgc0ZQ0VOe8bah6TNx6ccW  

(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 
https://drive.google.com/open?id=1gYCZRbd9rQS9LgNDgYN-Q3E-jtH_w2QX, 
https://drive.google.com/open?id=1OGRqxIBK2_QOzsZ-eZBWUWcBPlScrE7_, 
https://drive.google.com/open?id=1mJDnScsvZ9JNR2LtczJx8Ohe5Klx0JUr (vide PDF) 

https://drive.google.com/open?id=1jLf8grk760Wgc0ZQ0VOe8bah6TNx6ccW
https://drive.google.com/open?id=1mJDnScsvZ9JNR2LtczJx8Ohe5Klx0JUr
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10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 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 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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