ITEM DE PAUTA
INTERESSADO
ASSUNTO

3.6
Nayara de Aguilar Araújo
Pedido de Apoio Institucional – sem repasse financeiro
Projeto: 3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 155.3.6.2021

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 de outubro 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 008711/2019, 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 Engª Nayara de Aguiar Araújo, para apoio institucional, sem
repasses financeiros, ao projeto: 3ª Corrida da Engenharia e Arquitetura (anexo);
Considerando a informação de que “os objetivos do evento: • Criar rede de networking entre os profissionais da construção e
investidores; • Gerar novos negócios e parcerias sólidas; • Promover a implantação da cultura de colaboração; • Promover o
desenvolvimento socioeconômico na região do Vale do Aço Objetivos da corrida: • Promover um evento esportivo e saudável
para o público do Vale do Aço de corrida de rua, com percursos de 5Km. • Estimular hábitos saudáveis através da prática
esportiva. • Implantar o circuito no calendário de corridas oficiais do Estado de Minas Gerais. • Gerar exposição de marca e
retorno de imagem para os patrocinadores e parceiros, agregando a elas valores como preocupação com o bem-estar social.”
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. Aprovar a solicitação de apoio institucional da proponente Nayara de Aguilar Araújo, referente ao projeto 3ª Corrida da Engenharia e
Arquitetura.
2. Disponibilizar material gráfico e brindes, de acordo com a disponibilidade.
3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio, Eventos e Comunicação para as providências cabíveis.
Votação

Conselheiros
Sim
1
2
3
4
5
6
7

Maria Edwiges Sobreira Leal
Ademir Nogueira de Ávila
Cecília Maria Rabelo Geraldo
Luciana Bracarense Coimbra Veloso
Fábio Almeida Vieira
Maria Carolina Nassif de Paula
Rosilene Guedes Souza

Presidente
Vice-Presidente
Coordenadora da CED
Coordenadora da CEF
Coordenador da CEP
Coordenadora Adj. da COA
Coordenadora da CPFi

Não

Abstenção

Ausência
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Belo Horizonte, 19 de outubro 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 EDWIRGES
SOBREIRA
LEAL:48566330668

Assinado de forma digital por
MARIA EDWIRGES SOBREIRA
LEAL:48566330668
Dados: 2021.10.21 12:05:10 -03'00'

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG

FREDERICO CARLOS
HUEBRA
BARBOSA:06086436614

Assinado de forma digital por
FREDERICO CARLOS HUEBRA
BARBOSA:06086436614
Dados: 2021.10.20 12:48:22 -03'00'

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)
Solicitação: Nayara de Aguilar Araújo
Projeto: 3a CORRIDA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA
Objetivo: Criar rede de networking entre os profissionais da construção e investidores e promover
hábitos saudáveis

RESUMO DA PROPOSTA:
1. Identificação do proponente: Nayara de Aguilar Araújo - nayaraguilar.eng@gmail.com
2. Apresentação do projeto: POR QUE A CORRIDA? Que a prática de atividade física é essencial
para melhorar a qualidade de vida, ninguém discute. E na hora de escolher que tipo de exercício
praticar, a corrida de rua surge como uma boa opção e esse fato é provado pelo crescimento de mais
de 150% no número de participantes nos últimos quatro anos. Mais do que uma maneira de melhorar o
condicionamento físico, a corrida passou a ser identificada como um estilo de vida. Os adeptos têm
orgulho de fazer parte de um grupo que tem um estilo de vida saudável e que supera desafios com
disciplina. O diferencial do esporte é seu caráter democrático: reúne adeptos de todas as idades, não
exige equipamentos caros, nem aptidões especiais. Participar de corridas de rua organizadas é uma
oportunidade de o público-alvo se auto afirmar como corredores e do patrocinador introduzir sua marca
em seu dia a dia. POR QUE A PATROCINAR? O evento receberá profissionais que estão diretamente
envolvidos com a transformação da Indústria da Construção Civil no Vale do Aço e Região. É uma
excelente oportunidade para fazer benchmarking e posicionar sua marca, seja como uma empresa
inovadora ou como fornecedora de produtos e serviços para o setor. Posicione-se! REALIZAÇÃO
Realização Engª Civil Nayara de Aguilar Araújo e ASSEAVA - Associação Dos Engenheiros e
Agrônomos Do Vale Do Aço, com o intuito de promover a cultura da cooperação entre os profissionais
da área, fomentar o empreendedorismo e aumentar a competitividade através da integração e do
networking.
3. Objetivos do projeto: Objetivos do evento: • Criar rede de networking entre os profissionais da
construção e investidores; • Gerar novos negócios e parcerias sólidas; • Promover a implantação da
cultura de colaboração; • Promover o desenvolvimento socioeconômico na região do Vale do Aço
Objetivos da corrida: • Promover um evento esportivo e saudável para o público do Vale do Aço de
corrida de rua, com percursos de 5Km. • Estimular hábitos saudáveis através da prática esportiva. •
Implantar o circuito no calendário de corridas oficiais do Estado de Minas Gerais. • Gerar exposição de
marca e retorno de imagem para os patrocinadores e parceiros, agregando a elas valores como
preocupação com o bem-estar social.
4. Público-alvo: Engenheiros, Arquitetos, estudantes e público geral de corredores de rua.
5. Abrangência geográfica: Vale do Aço, mas recebemos participantes de Belo Horizonte, Governador
Valadares, Ipaba, João Monlevade, Santa Bárbara, entre outros municípios.
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Grandes
eventos geram uma espontaneidade de mídia muito significativa, e quando este é de caráter esportivo,
seu respaldo é ainda maior, tendo grande aceitação e significado para o público final que é o alvo a ser
atingido pelas empresas. Desta forma, uma marca ligada a um evento de cunho esportivo e familiar,
como é o caso da 3ª CORRIDA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA do Vale do Aço, sempre será
lembrada por aqueles envolvidos direta e indiretamente neste evento. POR QUE ENGENHEIROS E
ARQUITETOS? Engenharia e Arquitetura caminham lado a lado, mas chegou a hora de correr juntos! A
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colaboração entre os profissionais é essencial para a formação de alianças sólidas assim como a
promoção do desenvolvimento regional entre os profissionais do Vale do Aço. A corrida é só o ponto de
partida, a nossa união determinará a linha de chegada
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 18/10/2021 a 06/11/2021
8.

Programação

ou

roteiro

definitivo

ou

provisório

do

projeto

https://drive.google.com/open?id=1tdGMZY4IlcvUKWf43KSF8avi6KJ7KacS
(vide PDF)
9. Plano de divulgação
https://drive.google.com/open?id=1dpRsebHzu9pGDPVAdqj9ebACt-pXtghl,
https://drive.google.com/open?id=1oTpazZtuV7ZV8RZ1AAVAsIXNYjpR-sPZ
(vide PDF)
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 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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