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ITEM DE 

PAUTA 
Item 6.1 de Pauta da Reunião ordinária n°27 da CPC-CAU/MG 

INTERESSADO Presidência do CAU/MG  

ASSUNTO Encaminhamento de diretrizes do edital de patrocínio modalidade patrimônio 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG  

– CPC/MG nº 19/2021 (27-6.1.2021) 

 

A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG – CPC-CAU/MG, em reunião ordinária, no dia 

30 de agosto de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 97 

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

Deliberação Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

e: 

Considerando o art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG.  

Considerando a Plano de Ação da CPC-CAU/MG para o triênio 2021-2023 e a ação proposta “Criação de 

diretrizes para Edital de Apoio Institucional - Patrimônio Cultural”. 

Considerando a necessidade de aprimoramento do Edital de Chamamento Público para Patrocínio nº 005/2020, 

referente a proposta para criação, desenvolvimento e distribuição de aplicativo em meio eletrônico gamificado 

sobre o patrimônio cultural de Minas Gerais. 

 

DELIBERA: 

 

1. Encaminhar para o Plenário do CAU/MG as diretrizes do Edital de Patrocínio Modalidade Patrimônio 

para análise e aprovação: 

 

“O Edital de Patrocínio do CAU/MG na modalidade Patrimônio Cultural terá as seguintes 

diretrizes:  

a - O objeto a ser contemplado no edital deverá ser um aplicativo em meio eletrônico gamificado 

que seja interativo, atraente, divertido e que aborde o patrimônio cultural de Minas Gerais enquanto 

identidade e cenário; 

b - A narrativa do aplicativo deverá permear situações de riscos ao patrimônio cultural que deverá 

ser defendido/preservado por iniciativa do usuário, apresentando um caráter para fins de educação 

patrimonial;  

c - O aplicativo deverá abordar o patrimônio mineiro em sua abrangência Estadual e poderá ser 

ampliado por municípios para sua regionalização;  

d - O aplicativo deve ter funcionalidade em celular, tanto no sistema operacional IOS, quanto 

Android.  

e - A equipe deve possuir arquiteto e urbanista e o autor deve ceder o direito patrimonial previsto 

no direito autoral e autorizar sua modificação futura;  

f - a distribuição deve se dar por ônus do proponente. 

g - A logomarca do CAU constará dos créditos na qualidade de patrocinador;  

h - O valor máximo para apoio será de R$100.000,00. 

i - as propostas poderão ser apresentadas por Micro Empresas Individuais, desde que haja a 

consultoria de um arquiteto e urbanista relacionado ao patrimônio cultural.” 

 

2. Ressaltar a recomendação presente na ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS REFERÊNCIA: EDITAL N.° 005/2020 – CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA PATROCÍNIO - MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL: 

 

“Em tempo, em consideração adicional esta Comissão apontou que para aprimoramento do edital 

nas próximas edições sugere-se que deva ser deixado claro o desafio proposto e a necessidade de 

apresentação de peças gráficas exemplificativas e a atuação dos projetos perante as redes sociais. 

Assim como pode ser interessante envolver profissionais da área de desenvolvimento de 

software/produtos digitais, pra alinhar o escopo/o que será proposto para que se esteja mais 

alinhado com os propósitos de uma pedagogia de valorização e defesa do patrimônio cultural”. 
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Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

Considerando as normas da PORTARIA NORMATIVA N° 01, DE 7 DE MAIO DE 2021, atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião realizada na data 

citada com a anuência dos membros da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG. 

 

 

 

____________________________________ 

Carolina Martins de Oliveira Barbosa 
Arquiteta e Urbanista assessora 

Comissão de Patrimônio Cultural CPC CAU/MG 
 

 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a 

favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção Assinatura 

1 
SERGIO LUIZ BARRETO 

CAMPELLO CARDOSO AYRES 
TITULAR    ausente 

2 ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA                        TITULAR X    

3 
FERNANDA CAMARGO 

FERREIRA                                            
SUPLENTE 

X    

4 
ADRIANE DE ALMEIDA 

MATTHES 

SUPLENTE 
X    

5 
LUCIANA BRACARENSE 

COIMBRA VELOSO 

TITULAR 
X    


		2021-09-09T10:58:30-0300
	CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOSA:10994171633




