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ITEM DE PAUTA 3.7 

INTERESSADO Adriana Gomes do Nascimento  

ASSUNTO Solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro.  

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 2 de agosto de 2022, 

de forma remota, 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 a solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro, realizada pela proponente  Adriana 

Gomes do Nascimento, acerca do projeto investigação acerca da moradia habitacional soviética e suas 

relações com a questão da inserção social das mulheres na sociedade e na vida do trabalho no início do 

século XX; 

 

Considerando a informação de que o objetivo do projeto é a difusão e aprofundamento dos debates acerca 

das questões habitacionais e dos equipamentos públicos coletivos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAUMG /MG Nº 173.3.7/2022 
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DCD-CAU/MG 173.3.7/2022 

 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar a solicitação de apoio institucional, com repasse financeiro de R$1.789,09, realizada 

proponente  Adriana Gomes do Nascimento, acerca do projeto investigação acerca da moradia 

habitacional soviética e suas relações com a questão da inserção social das mulheres na 

sociedade e na vida do trabalho no início do século XX, desde que atendidas as exigencias das 

Gerências Jurídica – GERJUR, Administrativa e Finaneceira-GAF e Assessoria de Comunicação-

ASCOM do CAU/MG. 

 

2. Encaminhar à GERGEL do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora Adjunta da 

CED 

X    

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

Ademir Nogueira de Ávila  Coordenador da CEP X    

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA    AUSENTE 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X    

 

 

 

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2022. 

 

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. 

 

 

 

Arq. e Urb. 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) 
 
 

Solicitação: Adriana Gomes do Nascimento 

Projeto: O projeto trata-se de uma investigação acerca da moradia habitacional soviética e suas relações 
com a questão da inserção social das mulheres na sociedade e na vida do trabalho no início do século XX. 
 
Objetivo: Difusão e aprofundamento dos debates acerca das questões habitacionais e dos equipamentos 
públicos coletivos. 
 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Adriana Gomes do Nascimento (adrianan@ufsj.edu.br) 
 

2. Apresentação do projeto: O projeto trata-se de uma investigação acerca da moradia habitacional 
soviética e suas relações com a questão da inserção social das mulheres na sociedade e na vida do trabalho 
no início do século XX. Trata-se da difusão do resultado de um concurso público para habitações comunais 
em relação com os equipamentos coletivos públicos, ocorrido em 1926. A pesquisa e seus desdobramentos 
estão em forma itinerante pelo Brasil e América Latina, com parcerias entre grupos de pesquisa nacionais, 
coordenados pelo MALOCA UNIlA e instituições mexicana e argentina - vide projeto detalhado. A proposta 
foi anteriormente encaminhada ao CAU para apoio e patrocínio, inclusive com orçamento aprovado e passado 
pelo Conselho. 
 
3. Objetivos do projeto: Difusão e aprofundamento dos debates acerca das questões habitacionais e dos 
equipamentos públicos coletivos. 
 
4. Público-alvo: estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo, do planejamento urbano, mulheres e 
sociedade em geral. 
 
5. Abrangência geográfica: Brasil, América Latina e mundo 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Fortalecer e ampliar 
o conhecimento histórico da produção arquitetônica e urbanística críticos relativos à questão habitacional, 
dos equipamentos públicos urbanos e das mulheres na sociedade brasileira, na América Latina e no Mundo 
 
7. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
 https://drive.google.com/open?id=1gaUM8oOFYRWkZY9G2drWEtnwRKYwiHI2 
(vide PDF) 
 
8. Valor solicitado? R$1.789,09 
 
9. Quais as estimativas de custos gerais para a realização do evento ou ação? 

https://drive.google.com/open?id=1lfT5V694J8nyzv5n6FnpC1Z4vgEvuORy 
(vide PDF) 
 
10. Quais as contrapartidas ou proposta de retorno institucional ao CAU/MG? desconto ou gratuidade 

https://drive.google.com/open?id=1gaUM8oOFYRWkZY9G2drWEtnwRKYwiHI2
https://drive.google.com/open?id=1lfT5V694J8nyzv5n6FnpC1Z4vgEvuORy
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para participação de arquitetos e urbanistas, aplicação da marca CAU/MG nas peças de divulgação do evento 
ou ação, exposição da marca CAU/MG nos anúncios em jornal, televisão, rádio, revista, internet, outdoor, 
busdoor e outras mídias, aplicação da marca CAU/MG nas peças de comunicação visual do evento (banners, 
cartazes e congêneres), exposição da marca CAU/MG no sítio eletrônico (site) do evento e/ou no sítio 
eletrônico (site) do proponente, conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de 
interesse da Arquitetura e Urbanismo, publicação relevante para a Arquitetura e Urbanismo 
 
11. Plano de divulgação 

https://drive.google.com/open?id=1hLMh-qbUmL7aorVITVgMupeFnGEIsGnr 
(vide PDF) 
 
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 o 
desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, 
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, promover a produção de 
conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) que oriente o 
exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1hLMh-qbUmL7aorVITVgMupeFnGEIsGnr
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