
 

 
 
 
Ata da II Reunião Ordinária da Comissão de 
Seleção de Propostas do Edital de 
Chamamento Público de Apoio Institucional 
n° 5/2021 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, realizada no dia 
dezesseis do mês de novembro de 
novembro de dois mil e vinte e um, online 
por meio da Plataforma TEAMS. 
 
 
 
 
 
 

Ao décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 17:00 (dezessete 1 

horas), online por meio da Plataforma TEAMS, reuniram-se os membros da Comissão de 2 

Seleção de Propostas do Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional n° 5/2021, 3 

a arquiteta e urbanista Camila Leal Costa, Conselheira do CAU/BR (PB); o arquiteto e 4 

urbanista Nilton de Lima Júnior, Conselheiro do CAU/BR (GO); a arquiteta e urbanista 5 

Alexandra Reschke, membra convidada; e da arquiteta e urbanista e empregada do 6 

CAU/RS Sandra Helena Lehnen Becker, convidada; e da arquiteta e urbanista e 7 

funcionária do CAU/BR, Virgínia Manfrinato Cavalcante, nomeados através da Portaria 8 

Presidencial nº 376 de 29 de setembro de 2021, abaixo assinados, além de Antonio Couto 9 

Nunes, gestor das parcerias oriundas do Edital de Chamamento Público de Apoio 10 

Institucional nº 05/2021, neste ato como secretário ad hoc da comissão e o estagiário da 11 

assessoria especial, Gabriel Querne, a fim de analisar e julgar os recursos apresentados, 12 

no prazo e nos termos determinados pelo item 15 do Edital, pelas Organizações da 13 

Sociedade Civil inscritas. Após verificação e constatação da existência de quórum, 14 

informou-se que apenas um recurso havia sido apresentado, referente à pontuação 15 

preliminar do Projeto nº 02 (A HISTÓRIA DA ATHIS NO BRASIL EM VÍDEOS-AULAS), 16 

submetido pelo INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DE SANTA 17 

CATARINA - IAB-SC (CNPJ 83.813.477/0001-13). Após a leitura das motivações 18 

apresentadas pela OSC e ponderações sobre os respectivos argumentos. A comissão 19 

definiu por manter as notas conferidas na seleção original, de acordo com as seguintes 20 

observações. Examina-se aqui RECURSO DO IAB/SC em face do julgamento e do projeto 21 

inscrito sob n° 02, que ficou classificado em 14° lugar, com nota 6,4, no âmbito do Edital n° 22 

5/2021 – seleção de projetos de ATHIS. Muito embora o projeto se mostre interessante e 23 

tenha sido bem avaliado em um contexto geral (considerando que eram mais de 40 24 

projetos inscritos), a comissão entendeu que outros projetos mostraram convergência 25 

maior com o propósito do edital. A classificação recebida não desmerece a proposta 26 

apresentada, nem a equipe proponente, sugerindo-se o ingresso, com adaptações, em 27 

futuros editais. Quanto aos questionamentos levantados pela proponente: b) Existência de 28 

articulação por apoio público no local de intervenção; Nota máxima 2,0 / Nota recebida 29 

pelo Juri 0,5. Nota merecida, pelo menos 1,1 ou 1,2. Foi avaliação muito baixa em todos os 30 

sentidos. CONTEUDO DO CRITÉRIO: Apresentar comprovação de parcerias com órgãos 31 

públicos dos três poderes para consecução do projeto, bem como articulação preexistente 32 

com CAU/UF. Existência de acordos, termos de cooperação ou comprovação do histórico 33 

de parcerias entre a proponente e a Unidade da Federação ou Município de realização do 34 

projeto; Possibilidade de destinação de emendas parlamentares para o objeto do projeto 35 
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inscrito E/OU ações complementares ao projeto inscrito. Para avaliação, a comissão de 36 

seleção deverá seguir o seguinte critério de pontuação: - 1, quando houver entendimento 37 

de grau pleno no atendimento ao critério; - 0,75, quando houver entendimento de grau 38 

satisfatório no atendimento ao critério; - 0,5, quando houver entendimento de grau 39 

parcialmente satisfatório no atendimento ao critério; - 0,25, quando houver entendimento 40 

de grau insatisfatório no atendimento ao critério; - 0, quando houver entendimento de não 41 

atendimento ao critério. ARGUMENTO: Na proposta o IAB SC demonstra que seu mais 42 

recente projeto aprovado pelo CAU SC foi exatamente em ATHIS nas suas folhas iniciais. 43 

Mais do que isso. O IAB SC é a entidade que mais atua em ATHIS em Santa Catarina seja 44 

com o CAU SC seja com as demais entidades inclusive tendo em sua estrutura um GT 45 

Habitação que cuida exclusivamente desse assunto, com grupo constituído e com ações 46 

desenvolvidas. Portanto temos ações preexistentes e temos ações efetivas. Resposta da 47 

comissão: Não foram apresentadas as comprovações indicadas no edital, tais como 48 

parcerias com órgãos públicos dos três poderes (acordos de cooperação e histórico de 49 

parcerias) relacionadas ao projeto inscrito no edital 05/2021. O objetivo deste critério de 50 

classificação (critério B) era justamente avaliar se além do CAU Brasil, haveria parceiros 51 

institucionais comprometidos com a execução do projeto, o que não foi demonstrado.  52 

Apesar de o foco deste item de classificação estar relacionado à consecução do projeto 53 

inscrito, ainda assim, e favorável a uma melhor avaliação do projeto, a comissão levou em 54 

consideração o histórico de ações patrocinadas pelo CAU/SC, apresentados no formulário 55 

II, em especial os projetos: • Seminário de Assistência Técnica Pública Gratuita – 2015, • 56 

Plataforma digital ATHIS – 2017, • Seminário “A residência, a universidade e a formação 57 

do Arquiteto-Urbanista” 2019, • Oficina de Inovação e Empreendedorismo ATHIS – 2019. 58 

Assim sendo, após análise desta comissão em face do recurso apresentado, a comissão 59 

optou por MODIFICAR, a nota conferida na etapa de julgamento, aumentando-a de 0,5 60 

para 0,7 no Critério B. Pedido de consideração frente ao critério E: e) Convergência com 61 

as metas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), parte integrante da 62 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; Nota máxima 1,0 / Nota recebida júri 63 

0,55/ Nota merecida 0,7. CONTEUDO DO CRITÉRIO: Potencial da proposta em colaborar 64 

com o alcance das metas e dos objetivos da Agenda 2030 no âmbito nacional, regional 65 

e/ou local, com destaque para o ODS 3 (Boa saúde e bem-estar), ODS 5 (Igualdade de 66 

gênero), ODS 6 (Água limpa e saneamento) e ODS 11 (Cidades e comunidades 67 

sustentáveis). Para avaliação, a comissão de seleção deverá seguir o seguinte critério de 68 

pontuação: - 1, quando houver entendimento de grau pleno no atendimento ao critério; - 69 

0,75, quando houver entendimento de grau satisfatório no atendimento ao critério; - 0,5, 70 

quando houver entendimento de grau parcialmente satisfatório no atendimento ao critério; - 71 

0,25, quando houver entendimento de grau insatisfatório no atendimento ao critério; 0, 72 

quando houver entendimento de não atendimento ao critério. ARGUMENTO: As ODS são 73 

recomendações aos projetos públicos de alto interesse mundial. Na medida em que esse 74 

projeto 02 se transforma numa plataforma de informação, difusão e capacitação com 75 

experiencias e história, ao nosso ver ela cumpre em parte todos as ODS listadas pois 76 

democratiza e amplifica. Sai do lugar e vai para o mundo e dignifica as ações de interesse 77 

público. Resposta da comissão: O objetivo deste critério era avaliar como o projeto 78 

proposto desenvolverá suas atividades de forma a promover a agenda 2030 e os ODS. 79 

Neste sentido, os ODS possuem metas claras, como a meta 11.1 (Até 2030, garantir o 80 

acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos 81 

e urbanizar as favelas) relacionada à habitação de interesse social, que poderia ter sido 82 

elencado no projeto proposto. O texto apresentado pelo proponente é bastante genérico, 83 

não se aprofunda na justificativa de como os vídeos elaborados poderão contribuir para 84 

que o ODS 11 seja contemplado em suas metas através da realização do projeto proposto, 85 

nem elenca outros ODS, que também poderiam ter sido transversalizados com a proposta 86 
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apresentada, tal como o ODS 4, que trata da educação, um potencial do projeto que não 87 

foi abordado. Neste sentido, a comissão optou por MANTER a nota conferida na etapa de 88 

julgamento e não acatar o pedido de revisão do Critério E. Pedido de consideração frente 89 

ao critério F: f) Relevância para a promoção da justiça social e inclusão; Nota máxima1,0 / 90 

Nota recebida pelo júri 0,6 / Nota merecida 1,0. CONTEUDO DO CRITÉRIO: Contribuição 91 

da proposta e/ou da formatação da equipe para os objetivos previstos no art. 9º, § 6º do 92 

Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, a saber: I - Redução nas desigualdades sociais e 93 

regionais; II - Promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos de Lésbicas, Gays, 94 

Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT ou de direitos das pessoas com deficiência; III 95 

- Promoção de direitos de indígenas, de quilombolas e de povos e comunidades 96 

tradicionais; ou IV - Promoção de direitos de quaisquer populações em situação de 97 

vulnerabilidade social. Para avaliação, a comissão de seleção deverá seguir o seguinte 98 

critério de pontuação: - 1, quando houver entendimento de grau pleno no atendimento ao 99 

critério; - 0,75, quando houver entendimento de grau satisfatório no atendimento ao critério; 100 

- 0,5, quando houver entendimento de grau parcialmente satisfatório no atendimento ao 101 

critério; - 0,25, quando houver entendimento de grau insatisfatório no atendimento ao 102 

critério; 0, quando houver entendimento de não atendimento ao critério. ARGUMENTO, 103 

usando o mesmo argumento do item anterior, ou seja, ao ser democrático, os vídeos-aula 104 

irão contribuir, ao nosso ver com o cumprimento de todos os itens desse critério f). 105 

Solicitamos sua revisão. Resposta da comissão: Após análise criteriosa desta comissão, 106 

entendeu-se que tanto nas informações descritas no projeto quanto no argumento 107 

levantado através do pedido de recurso, não ficaram claras as estratégias de inclusão dos 108 

casos elencados no Decreto nº 8.726/2016. O simples fato de os vídeos estarem 109 

disponíveis em uma plataforma online de transmissão de vídeos não garante o alcance 110 

esperado pela proposta. O projeto não apresenta ações de acessibilidade, tal como 111 

transcrição em libras dos vídeos. Ou ainda, poderiam ter sido apresentadas garantias de 112 

membros da equipe que se enquadrassem nos itens previstos no Decreto nº 8.726/2016, 113 

desta forma, não atendendo integralmente este critério. Por fim, a comissão optou por 114 

MANTER a nota conferida na etapa de julgamento e não acatar o pedido de revisão do 115 

Critério F. Assim, verificou-se que, com a modificação da nota no critério B, houve 116 

alteração da classificação preliminar, passando o projeto 02 para a nota total de 6,6 e 117 

consequentemente subindo duas colocações, para o décimo segundo lugar da 118 

classificação geral, conforme tabela à seguir (do décimo quinto em diante não houve 119 

modificação da classificação): 120 

 
ENTIDADES 

CNPJ 
Número do Projeto 

NOME DO 
PROJETO NOTA 

QUANTIDADE 
DE COTAS 

SOLICITADAS 
x  

CONCEDIDAS 

1º (Norte) 
Laboratório da Cidade – LDC 

CNPJ 41.622.169/0001-60 
Projeto nº41 

Cidades Desejáveis: 
Mão na Massa na 

Comunidade 
8,85 4 x 4 

2º 
(Centro-
Oeste) 

Fundação de Empreendimentos 
Científicos e Tecnológicos 
CNPJ 37.116.704/0001-34 

Projeto nº05 
 

Residência 
Multiprofissional em 

Ciência, Tecnologia e 
Sociedade – CTS: 

Habitat, agroecologia, 
economia solidária e 
saúde ecossistêmica 
em territórios do DF e 

entorno 

8,0 6 x 6 

3º 
(Sudeste) 

Associação Futuro Melhor 
CNPJ 01.440.073/0001-67 

Projeto nº27 

Plano Popular para o 
Futuro Melhor 7,95 6 x 6 
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4º 
(Nordeste) 

União por Moradia Popular da Paraíba 
UMP/PB CNPJ 16.812.887/0001-52 

Projeto nº28 

Regularização Fundiária 
e Melhorias Habitacionais 

na Comunidade Terras 
Belas, Conde/PB 

7,9 6 x 6 

5º (Sul) 

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – 
Departamento Paraná 

CNPJ 23.931.408/0001-82 
Projeto nº29 

Oficinas para construção 
e capacitação de um 

instrumento de 
diagnóstico habitacional 

municipal a partir dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS): conhecer a 

realidade local para 
aplicar recursos públicos 

em ATHIS 

7,9 6 x 6 

6º 

Centro Sócio Pastoral N S da 
Conceição  

CNPJ 09.428.764/0001-75 
Projeto nº43 

Mãe Luiza Acessível 7,15 3 X 3 

7º 
Associação Panã Arquitetura Social 

CNPJ 43.944.553/0001-05 
Projeto nº34 

Capacitação profissional 
para construção civil: 

empoderamento e 
fortalecimento da 
autogestão no Sol 

Nascente/DF 

7,05 1 X 1 

8º 

Sindicato de Arquitetos no Estado de 
Santa Catarina 

CNPJ 80.460.686/0001-32 
Projeto nº07 

 

Espaço coletivo para a 
comunidade de 

Remanescentes do 
Quilombo Toca/Santa 

Cruz – Paulo Lopes/SC 

7,00 2 X 2 

9º 

Taramela Assessoria Técnica em 
Arquitetura e Cidade 

CNPJ 30.310.705/0001-76 
Projeto nº30 

II Fórum de Assessoria 
Técnica Popular do 

Nordeste: assessoria 
técnica popular como 

plataforma pelo direito de 
habitar 

6,95 
6 X 6  

(ÚLTIMO PROJETO 
CONTEMPLADO) 

10º 

Peabiru Trabalhos Comunitários e 
Ambientais  

CNPJ 71.928.857/0001-14 
Projeto nº35 

Série audiovisual 
Moradia-Assessoria - 

panorama de iniciativas 
de Assessoria Técnica 
em territórios populares 

no Brasil 

6,85 5 x 0 

11º 

Associação Comunitária da Construção 
Civil e Ecológica da Serra Geral – 

ACCESG 
CNPJ 11.420.974/0001-40 

Projeto nº21 
 

ECOHABITPORT: 
BioArquitetura como 

ferramenta de progresso 
social, econômico e 

ambiental. 

6,75 
 6 x 0 

12º 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
Departamento de Santa Catarina IAB-

SC  
CNPJ 83.813.477/0001-13 

Projeto nº02  
 

A história da ATHIS no 
Brasil em vídeos-aulas  

 

6,60 
 

3 x 0 

13º 
Associação Ateliê de Ideias 
CNPJ 06.044.098/0001-65 

Projeto nº31 

ATHIS em rede: 
tecnologias construtivas e 

sociais 
6,50 2 x 0 

14º 

Diretoria Nacional do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB) 

CNPJ 00.330.555/0001-00 
Projeto nº22 

PLATAFORMA 
MELHORIAS 

HABITACIONAIS: rede 
de articulação e 

viabilização de acesso à 
moradia adequada para 

população de baixa renda 

6,45 6 x 0 

Informou-se que, assim que concluída a reunião, a ata seria encaminhada para publicação 121 

no Portal da Transparência, juntamente a uma tabela atualizada com a pontuação de cada 122 

projeto por critério. Esclareceu-se que as organizações elencadas nas primeiras 123 

colocações seriam convocadas pelo CAU/BR para apresentar o  plano de trabalho e 124 
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documentos de habilitação, nos termos e condições detalhados nos itens 16 e 17 do Edital. 125 

Nada mais havendo a tratar, as 18h00 (dezoito horas), a Coordenadora Camila Leal 126 

declarou encerrada a reunião ordinária da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de 127 

Chamamento Público de Apoio Institucional nº 05/2010 do CAU Brasil. 128 
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