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ITEM DE PAUTA 3.8 

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 “Práticas Sociais em Arquitetura e Urbanismo: Possibilidades, desafios e 

avanços na construção do campo da ATHIS - Webinar, online e gratuito, promovido pela Arquitetura na 

Periferia.”; 

 

Considerando a informação de que o objetivo do projeto é apresentar experiências práticas no campo da 

assistência técnica para população de baixa renda e pautar pontos importantes da discussão neste tema, 

contribuindo para o fortalecimento e avanço das pautas correlatas. 
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DCD-CAU/MG 174.3.8/2022 

 

DELIBEROU: 

 

1. Solicitar os dados da pessoa jurídica responsável pela ação “Práticas Sociais em Arquitetura e 
Urbanismo: Possibilidades, desafios e avanços na construção do campo da ATHIS - Webinar, 
online e gratuito, promovido pela 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: PRÁTICAS SOCIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO: Possibilidades, desafios e avanços na 
construção do campo da ATHIS. Neste webinar, online e gratuito, promovido pela Arquitetura na Periferia 

Objetivo: O evento tem como objetivo apresentar experiências práticas no campo da assistência técnica para 
população de baixa renda e pautar pontos importantes da discussão neste tema, contribuindo para o 
fortalecimento e avanço das pautas correlatas. 

 
 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Mariana Borel (contato@arquiteturanaperiferia.org.br) 
 
2. Apresentação do projeto: PRÁTICAS SOCIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO: Possibilidades, 
desafios e avanços na construção do campo da ATHIS 
 
Neste webinar, online e gratuito, promovido pela Arquitetura na Periferia, três arquitetas urbanistas irão 
discutir a temática da assessoria técnica, abordando aspectos práticos e teóricos que permeiam suas 
experiências de trabalho. A partir das atuações diversificadas, irão apresentar as dificuldades e avanços 
percebidos na estruturação do campo da ATHIS no Brasil. A abordagem será construída a partir da lógica 
feminina, considerando a forte presença forte das mulheres no trabalho de assessoramento, bem como a 
grande maioria de mulheres à frente das famílias brasileiras configurando o maior público-alvo das demandas 
de construção e melhorias habitacionais. 
 
LINK: https://www.sympla.com.br/evento-online/webinar-arquitetura-na-periferia-praticas-sociais-em-
arquitetura-e-urbanismo/1661290 
 
Carina Guedes é arquiteta e urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e fundadora do 
Arquitetura na Periferia, projeto que reúne e capacita mulheres para a independência do instalar, construir e 
reformar sua própria casa. Além de coordenadora do projeto, dirige o IAMÍ - Instituto de Assessoria a Mulheres 
e Inovação, onde atua com assessoria técnica e projetos voltados para articulação e fortalecimento de 
mulheres em situação de vulnerabilidade social. 
 
Mariana Bomtempo é arquiteta e urbanista, e tem mestrado pela Parsons (The New School, Nova York, EUA). 
Trabalhou na implementação da Lei de Assistência técnica como política pública pela CODHAB (Companha 
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal) entre os anos de 2016 e 2018. Foi pesquisadora 
bolsista no IPEA (2019-2021) no levantamento e caracterização de Núcleos Urbanos Informais nos 
municípios brasileiros. Atualmente é Conselheira no CAU/DF (2021-23) atuando dentro das Comissões de 
ATHIS e Políticas Urbanas. Também é professora universitária responsável pelas cadeiras de planejamento 
habitacional, urbanismo e planejamento urbano, e do projeto de extensão Arquitetura Comunitária. 
 
Mariana Borel é arquiteta e urbanista e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da 
UFMG com especialização em Administração Pública pela PUC-Minas. Diretora Financeira do Instituto de 
Assessoria a Mulheres e Inovação (IAMÍ) e coordenadora do projeto Arquitetura na Periferia. Atuou como 
professora assistente no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas entre 2021 e 2022 e atua desde 
2009 com desenvolvimento de projetos arquitetônicos em diversos ramos da construção civil: empresas de 
grande porte, escritórios de arquitetura, instituições públicas, terceiro setor e clientes particulares. 
 
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 

https://www.sympla.com.br/evento-online/webinar-arquitetura-na-periferia-praticas-sociais-em-arquitetura-e-urbanismo/1661290
https://www.sympla.com.br/evento-online/webinar-arquitetura-na-periferia-praticas-sociais-em-arquitetura-e-urbanismo/1661290
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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). 
 
LINK: https://www.sympla.com.br/evento-online/webinar-arquitetura-na-periferia-praticas-sociais-em-
arquitetura-e-urbanismo/1661290 
 
 
3. Objetivos do projeto: O evento tem como objetivo apresentar experiências práticas no campo da 
assistência técnica para população de baixa renda e pautar pontos importantes da discussão neste tema, 
contribuindo para o fortalecimento e avanço das pautas correlatas. 
 
4. Público-alvo: Estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo, bem como de outras áreas de 
atuação correlatas à ATHIS, que se interessam em conhecer mais como funcionam as ações no campo e as 
possibilidades de atuação a partir de experiências concretas e do conhecimento teórica das palestrantes. 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: Nacional/Internacional: evento online aberto e gratuito 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? O evento contribui 
para a fomentar a discussão e um amplo conhecimento sobre as possibilidades de atuação com demandas 
sociais por meio da ATHIS. Aperfeiçoa a formação de estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo 
(e áreas correlatas À ATHIS), capacitando ainda mais estes profissionais para atuar com melhor qualidade 
no campo da ATHIS. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 04/08/2002 até 25/08/2022 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto  
https://drive.google.com/open?id=1_COFbYjEMpccyHQa1CdWVHvjqgpa6Ard 
(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação  
https://drive.google.com/open?id=1T9Xj0sH6P1wI_uhaZy86eKPYIA2O9SKZ, 
https://drive.google.com/open?id=1sZ0BY2X1qqySNmC7k3dG8VZvND0gq2Yi 
(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 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)  
---------------------------------------------------------------------------- 
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