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ITEM DE PAUTA 3.7 

INTERESSADO Mariana Borel 

ASSUNTO Solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros.  

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 23 de agosto de 2022, 

de forma presencial, 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, sem repasses financeiros, realizada pelo proponente 

Mariana Borel, para o projeto 6º Workshop + Mutirão Arquitetura na Periferia; 

 

Considerando a informação de que o projeto tem como objetivo contribuir na formação de estudantes e 

profissionais de arquitetura e urbanismo (e áreas correlatas à ATHIS) na temática da assistência técnica para 

população de baixa renda. 
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAUMG /MG Nº 174.3.7/2022 

 



2 

 

 

 

 

 

DCD-CAU/MG 174.3.7/2022 

 

DELIBEROU: 

 

1. Solicitar os dados da pessoa jurídica responsável pela ação 6º Workshop + Mutirão Arquitetura 
na Periferia. 
 

2. Informar que o apoio institucional será concedido somente se a referida pessoa jurídica cumprir os 

requisitos necessários, como o registro e regularidade junto ao CAU (se for o caso). 

 

3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio do CAU/MG para providências cabíveis. 

 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-presidente     

Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED Justificativa de ausência – Coordenadora 

e Coordenadora Adjunta 

Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA X    

Luciana Bracarense Coimbra  Coord. Adjunta CEP X    

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X    

 

 

 

Belo Horizonte, 23 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. 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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Solicitação de apoio institucional na divulgação de 
projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
 

Solicitação: Mariana Borel 

Projeto: 6º Workshop + Mutirão Arquitetura na Periferia 

Objetivo: O evento tem como objetivo contribuir na formação de estudantes e profissionais de arquitetura e 
urbanismo (e áreas correlatas À ATHIS) na temática da assistência técnica para população de baixa renda. 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Mariana Borel (contato@arquiteturanaperiferia.org.br) 
 
2. Apresentação do projeto: "6º Workshop + Mutirão Arquitetura na Periferia 
 
O 6º Workshop + Mutirão AnP, é uma oportunidade imperdível de discutirmos sobre a arquitetura voltada 
para práticas sociais e também para estarmos juntas no canteiro de obras, aprendendo e trocando 
conhecimento. Os eventos da Arquitetura na Periferia, além de configurarem essa oportunidade de 
crescimento mútuo e coletivo, também são uma forma importante de promover a sustentabilidade financeiro 
do projeto e garantir a continuidade das ações do projeto. 
 
LINK DE INSCRIÇÃO: https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-
periferia/1658695 
 
 O projeto Arquitetura na Periferia reúne e capacita mulheres para a independência do instalar, reformar e 
construir a sua própria casa, promovendo através da melhoria da moradia, a autoestima das mulheres no 
campo da ATHIS. Nosso trabalho consiste em oferecer assessoria técnica a grupos de mulheres da periferia 
por meio de um processo no qual são apresentadas às práticas e técnicas de projeto e planejamento de 
obras, e recebem um microcrédito para conduzir com autonomia e sem desperdícios suas reformas. Nosso 
método de assessoria é certificado como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil e premiado pela 
""Gentileza urbana 2016"", ""Arquiteto do Ano, 2017"", ""Marielle Franco, 2108"", Cidades Sustentáveis pela 
Fundação BB, 2019"" e ""Tomie Ohtake, 2020). 
 
Veja a programação e garanta logo o seu ingresso! As vagas são limitadas e esgotam rapidamente: 
 
PARTE 1: TÉORICA 
 
02/09/2022 (Sexta-feira) | 18h30 às 22h30 | CASA TINA MARTINS 
- Panorama geral do projeto Arquitetura na Periferia 
- Apresentação do método 
- Roda de conversa  
- Endereço: Rua Paraíba, 641, Savassi. 
 
PALESTRA | 18:30 às 20:30  
 
Iremos compartilhar o histórico de atuação do projeto, o método de assessoria para mulheres e o contexto 
do campo profissional de assessoria técnica no Brasil. A palestra será feita pela equipe técnica, contando 
com as falas das arquitetas, articuladoras locais e ex-participantes. 
 
INTERVALO E PERGUNTAS| 20:30 às 21:00  
 
Intervalo para envio de perguntas 

https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-periferia/1658695
https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-periferia/1658695
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DEBATE | 21:00 às 22:00 
Iremos responder as perguntas enviadas e abrir inscrições para falas dos participantes de acordo com tempo 
disponível e número de inscritos para construirmos um bom debate. 
 
* Tentaremos começar a palestra pontualmente às 18:30 horas, como no máximo 10 minutos de tolerância. 
Haverá um lanchinho no local. 
 
 
PARTE 2: PRÁTICA (mutirão do sábado) 
03/09/2022 (Sábado) | 8h00 às 14:00 | OFICINA PRÁTICA A DEFINIR 
- Oficina mão na massa a definir 
- Ministrada pela nossa mestra de obras e por mulheres capacitadas pelo projeto 
- Endereço: ocupação Dandara (região da Pampulha) 
 
PARTE 2: PRÁTICA (mutirão do domingo) 
04/09/2022 (Domingo) | 8h00 às 14:00 | OFICINA PRÁTICA A DEFINIR 
- Oficina mão na massa a definir 
- Ministrada pela nossa mestra de obras e por mulheres capacitadas pelo projeto 
- Endereço: ocupação Dandara (região da Pampulha) 
 
* Enviaremos informações detalhadas sobre o encontro, carona solidária e demais assuntos do mutirão. 
* Emitiremos certificado de 15horas/aula, sendo 3hrs teóricas e 12hrs práticas. 
 
MEIA-ENTRADA SOCIAL: 
Para viabilizar o amplo e diversificado acesso ao evento, disponibilizamos uma cota de  ingressos sociais. 
Para obtê-los, é preciso enviar um e-mail com um comprovante de atendimento por alguma política social 
e/ou estudantil para <relacionamento@arquiteturanaperiferia.org.br> e nós iremos analisar e responder com 
o link de inscrição específico para esta modalidade. 
 
As opções de inscrição social são as seguintes: 
 
1) WKS + Mutirão (sábado) + Camiseta AnP:  R$ 127,00 
2) WKS + Mutirão (domingo) + Camiseta AnP: R$ 127,00 
2) WKS + Camiseta AnP: R$ 77,00 
LINK DE INSCRIÇÃO: https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-
periferia/1658695" 
 
 
3. Objetivos do projeto: O evento tem como objetivo contribuir na formação de estudantes e profissionais 
de arquitetura e urbanismo (e áreas correlatas À ATHIS) na temática da assistência técnica para população 
de baixa renda. Os participantes irão se capacitar numa formação de cerca de 15 horas/aula, sendo 3 teórica 
e 12 práticas com emissão de certificado. Estes profissionais, sensibilizados e com informação técnica e 
prática consistentes, poderão atuar com melhor qualidade no campo da ATHIS. Além disso, o fortalecimento 
do projeto Arquitetura na Periferia, incide no fortalecimento das instituições de ATHIS como um todo. 
 
4. Público-alvo: O público-alvo do 6º Workshop + Mutirão são os estudantes e profissionais de arquitetura e 
urbanismo, bem como de outras áreas de atuação correlatas à ATHIS, que se interessam em aprender uma 
metodologia de trabalho certificada e premiada que atua diretamente com a prestação de serviço para 
população de baixa renda. É de extrema importância para a missão institucional do CAU de fortalecer e 
fomentar a discussão, as instituições e as práticas de ATHIS. 
 
5. Abrangência geográfica: O evento será sediado em Belo Horizonte e as ações do projeto permanentes 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte e pontuais em todo o Brasil 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? O evento contribui 
para a formação de estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo (e áreas correlatas À ATHIS), 
capacitando estes profissionais para atuar com melhor qualidade no campo da ATHIS. Além disso, o 
fortalecimento do projeto Arquitetura na Periferia, incide no fortalecimento das instituições de ATHIS como 
um todo.  

https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-periferia/1658695
https://www.sympla.com.br/evento/6-workshop-mutirao-arquitetura-na-periferia/1658695


5 

 

 

 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? início: 04/08/2022 fim: 01/09/2022 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto  
https://drive.google.com/file/d/17Pr7fOdEOuURdQS4m3n0wZNVrePC2f7Q/view 
(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 
https://drive.google.com/open?id=1n_8xUFh1ctV5L0owsyaGFp96kTEF5zwU, 
https://drive.google.com/open?id=1HyGu1NAPL8uPDO2PhehMh910kJ9dE8zO, 
https://drive.google.com/open?id=1oHHze0tz_rJDAVSBwRaBVvowWidzM5r3 
(vide PDF) 
 
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 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, informar, educar e difundir os conhecimentos e/ou a troca de experiências 
com vista à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17Pr7fOdEOuURdQS4m3n0wZNVrePC2f7Q/view
https://drive.google.com/open?id=1oHHze0tz_rJDAVSBwRaBVvowWidzM5r3
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