
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO
PROTOCOLO
INTERESSADO
ASSUNTO

Protocolo Siccau n' 1459952/2022

CAU/BR e CAU/UF

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO -- CEF-CAU/BR, reunida extraordinariamente em
Brasília-DF, na Sede do CAU/BR, no dia 18 de janeiro de 2022, no uso das competências que ]he
conferem os ans. 97 e 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que a Deliberação CEF-CAIJ/BR n' 4, de 5 de março de 2021 , a qual aprovou o plano de
trabalho da Comissão de 2021, previu a realização de um projeto de mobilidade de estudantes de
graduação em arquitetura e urbanismo para experiências de estágio, em especial nos municípios com
acesso restrito a esses serviços, a âim de integra-los ao processo de desenvolvimento urbano nacional,
denominado 'Prometo Lelé';

Considerando que a CEF-CAU/BR previu orçamento específico para o Projeto Lelé por meio da
Deliberação CEF-CAU/BR n' 43, de 20 de agosto de 2021, que aprovou a reprogramação do Plano de
Ação e Orçamento da Comissão para 2021;

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 57, de 22 de novembro de 2021, que aprova o escopo e

transposição de recursos CEF para contratação de serviço especializado -- Elaboração de Edital para a
contratação de projeto do 'Projeto Lelé';

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 54, de 12 de novembro de 2021, que aprova o Plano de
Ação da CEF-CAU/BR para 2022 e prevê dotação orçamentária de R$ 168.320,00 (cento e sessenta e
oito mil e trezentos e vinte reais) para o Prometo Lelé;

Considerando a Deliberação CD-CAU/BR n' 19, de 26 de novembro de 2021, a Deliberação Plenária
DPOBR N' 01 19-01, de 14 de dezembro de 2021, e a Resolução n' 213, de 14 de dezembro de 2021,
que aprovam o Plano de Ação e Orçamento - exercício 2022 do CAU/BR, com previsão orçamentàna
de R$ 168. 320,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e vinte reais) para o Prometo Lelé;

Considerando as principais ações estratégicas da gestão, definidas em deliberações específicas
objetivam mudar a realidade do CAU/BR e são baseadas na marca da gestão atual;

que

Considerando a apresentação do Relatório de estruturação do Prometo Lelé feita pela coordenadora

executiva do prometo;

DELIBERA

l

2.

Aprovar o documento anexo, referente ao Relatório de estruturação do Prometo Lelé, apresentado
pela coordenadora executiva do prqeto;

Indicar que sejam definidas pela CEF em 2022 as questões operacionais, logísticas e
orçamentárias indispensáveis para a execução do Projeto, conforme o cronograma apresentado
no anexo;

3- Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das
e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

-salvado
seguintes provifên(

Selar de Edifícios Públicos sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2' Andar
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

SETOR D
Encaminhar ao Gabinete da Presidência do CAU/BRSGM

Gabinete Dar andamento ao prometo

4. Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos
colegiados que possuem convergência com o assunto.

Brasília, 18 de janeiro deJZ62

VALTER LUIS CALDANA JUNIOR
Coordenador

CLÁUDIA SALES DE ALCÂNTARA
Coordenadora-adjunta

DANIELA BEZERRA KIPPER
Membro

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

GRETE SOAREM PFLUEGUER
Membro

RICARDO SOARES MASCARELLO
Membro

2
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“Projeto Lelé” – Relatório de Estruturação  

Programa Prático de Conclusão de Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

 

O PROJETO 

Tem como objetivo a integração e inserção de estudantes de graduação 

concluintes do curso de arquitetura e urbanismo no contexto e processo de 

desenvolvimento da arquitetura e urbanismo nacional, proporcionando a transição 

plena de estudante para profissional capacitado para o exercício da arquitetura e 

urbanismo. Além de sensibilizar a gestão pública acerca da importância do 

profissional de arquitetura e urbanismo para o amplo desenvolvimento das cidades 

e da sociedade.  

Essa inserção se dá através da mobilidade de estudantes concluintes da graduação 

para o desenvolvimento de atividades práticas em arquitetura e urbanismo em 

prefeitura sem acesso a arquitetos e urbanistas. O programa possui equivalência 

com o Trabalho Final de Graduação, permitindo que o estudante participante 

conclua a sua graduação a partir do exercício de atividades práticas 

supervisionadas, durante a sua participação no “Projeto Lelé”.  

O projeto possui uma estrutura tripartite entre CAU/BR, Municípios e Instituições 

de Ensino Superior, sendo o CAU/BR o idealizador e gestor do projeto.  

 

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Para a participação de estudantes no “Projeto Lelé”, a IES de origem do estudante 

deve estar homologa pelo CAU, sendo necessário para isso o comprimento dos 

seguintes itens:  

1. Equivaler a participação do estudante no “Projeto Lelé” ao Trabalho Final de 

Graduação; 

2. Indicar um professor arquiteto e urbanista como orientador e responsável 

técnico direto pelo estudante participante;  

3. Adequar as atividades do estudante participante na IES conforme o 

calendário geral do “Projeto Lelé”;  

4. Fornecer licenças estudantis dos softwares básicos de arquitetura e 

urbanismo para o estudante participante; 

5. Aderir ao acordo tripartite entre CAU/BR, Município e IES.  

OS MUNICÍPIOS 

Os municípios interessados em receberem um estudante através do projeto 

deverão responder chamado público do CAU/BR e serem considerados habilitados 

em participar do programa, serão considerados os seguintes critérios:  
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1. Possuir entre 20 a 50 mil habitantes; 

2. Não possuir no quadro de funcionários e prestadores de serviço 

profissionais de arquitetura e urbanismo; 

3. Comprovar capacidade de fornecer moradia para o estudante em espaço 

seguro, salubre e com espaço privativo. O espaço de moradia do estudante 

deve ser adequado a realização de atividades virtuais, de lazer e de 

descanso durante toda a duração da estadia; 

4. Fornecer condições para que o estudante realize três refeições diárias de 

forma equilibrada e diversificada; 

5. Fornecer telefone móvel ou chip telefônico de uso exclusivo do estudante 

durante todo o período da estadia; 

6. Apresentar escopo geral de possíveis áreas de atuação ou atividades a 

serem realizadas pelo estudante durante a estadia; 

7. Apresentar dados gerais de desenvolvimento socioeconômico do 

município, contendo informações de Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH. Tais informações possuem caráter classificatório.  

A definições dos principais critérios de seleção e classificação de municípios levou 

em consideração a distribuição geral dos municípios nos estados, a quantidade de 

habitantes e o Índice de Desenvolvimento Humano de cada um deles.  

Atualmente, o Brasil possui 5570 municípios, sendo que 4893 tem de 2380 até 50 

mil habitantes, demostrando que a maioria das cidades brasileiras são de pequeno 

pequenas. Durante a análise preliminar do tamanho dos municípios, buscou-se 

eliminar os municípios extremamente pequenos e que consequentemente 

pudessem dificultar a diversidade de atividades, o deslocamento até o município e 

a oferta mínima de infraestrutura para os estudantes. Dentro do universo de 20 a 

50 mil habitantes, existente 1111 municípios, sendo 134 deles presentes entre os 

500 menores IHD do país. Dentro dos critérios analisados há ao menos um 

município em cada estado.  

 
 

Estado 
      Quant.  
Municípios  

Acre (AC) 3 

Alagoas (AL) 7 

Amapá (AP) 3 

Amazonas (AM) 6 

Bahia (BA) 15 

Ceará (CE) 8 

Espírito Santo (ES) 1 

Goiás (GO) 4 

Maranhão (MA) 11 

Mato Grosso (MT) 4 

  

Mato Grosso do 
Sul (MS) 

4 

Minas Gerais (MG) 9 

Pará (PA) 7 

Paraíba (PB) 1 

Paraná (PR) 2 

Pernambuco (PE) 10 

Piauí (PI) 1 

Rio de Janeiro (RJ) 5 

Rio Grande do 
Norte (RN) 

4 

  

Rio Grande do 
Sul (RS) 

4 

Rondônia (RO) 1 

Roraima (RR) 1 

Santa Catarina (SC) 6 

São Paulo (SP) 12 

Sergipe (SE) 4 

Tocantins (TO) 1 

TOTAL 134 
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Figura 1 Mapa com 134 municípios com menor IDH no país. Disponível em: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lGqms9z9nPgXXpQZcmTyPiH-i7q_QFnm&ll=-

15.559079263616557%2C-42.87224635625&z=5 

Nesta primeira edição do “Projeto Lelé” serão selecionados dois municípios por 

região do país.  

 

ESTUDANTE 

O estudante que deseje participar do “Projeto Lelé” deverá submeter inscrição 

através de chamamento público, onde estarão listados os municípios anfitriões. 

Durante o processo de inscrição os estudantes deverão atender os seguintes 

requisitos: 

1. Estar cursando Arquitetura e Urbanismo em uma IES homologada pelo 

CAU/BR no âmbito do “Projeto Lelé”; 

2. Ser concluinte do curso, tendo concluído todas as disciplinas e atividades 

exigidas por sua IES para graduação, excetuando o Trabalho de Conclusão 

de Curso;  

3. Apresentar Plano de Trabalho preliminar para atuação em até três 

municípios participantes do programa. O Plano de Trabalho deve ser 

validado por professor orientador ou pela IES; 

4. Concordar em desenvolver as atividades do programa em municípios 

localizado a no mínimo 900 km de distancia da IES de origem e residência 

fixa de parentes de primeiro grau do estudante; 
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5. Concordar em não se ausentar do município de realização das atividades 

por mais de 20 dias durante o ano letivo de duração do programa; 

6. Cumprir entre 80 a 120 horas de atividades mensais no município;  

7. Elaborar relatórios de bimestrais das atividades realizadas para validação 

do Município, IES e CAU/BR; 

8. Apresentar o resultado da participação no “Projeto Lelé” conforme 

regulamento de concurso de TFG, contendo quatro pranchas A1 e caderno 

teórico. 

Tendo em vista a limitação de vagas ofertadas pelo projeto é recomendado a 

adoção de alguns critérios de desempates, como pontuação com fator 

multiplicador vinculado a região da IES de origem do estudante e a região dos 

municípios escolhidos, pontuação com fator multiplicador em relação a quantidade 

de estudantes inscritos de uma mesma IES e pontuação vinculada ao plano de 

trabalho que contemple atividades de interesse de desenvolvimento do CAU/BR 

(como ATHIS).  Além disso, poderá ser pontuado o vinculo do estudante com 

projetos de extensão da IES de origem, incentivando a ampliação e adesão do 

projeto no âmbito das IES e agências de fomento a ciência.  

Os estudantes participantes receberão bolsa para realização das atividades 

durante todo o período do projeto.  

ORIENTAÇÕES, SUPERVISÃO E APOIO 

O “Projeto Lelé” possui três níveis de orientação, apoio e supervisão das atividades 

desenvolvidas pelos estudantes nos municípios são elas; Professor Orientador, 

Comitê Cientifico e Profissional Voluntario – Apoio Emergencial. 

1. Professor Orientador: cada estudante terá um professor arquiteto e 

urbanista, indicado pela IES, responsável pela sua orientação e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas. O professor orientador 

será o responsável técnico das atividades realizadas no município pelo 

estudante de acordo com o plano de trabalho; 

2. Comitê Cientifico é o responsável pela coordenação geral da primeira 

edição do “Projeto Lelé” e é formado por arquitetas e arquitetos indicados 

pela CEF e Conselho Diretor do CAU/BR, além de funcionário do conselho 

para acompanhamento exclusivo das atividades do projeto. É sugerido que 

o Comitê Cientifico seja composto por no mínimo dez integrantes entre 

titulares suplentes. Comitê Cientifico é responsável pela realização de 

Viagem de Expedição para comprovação e reconhecimento das 

informações apresentadas pelos municípios antes da chegada do estudante, 

pela aprovação dos relatórios bimestrais e de encerramento dos estudantes 

participantes e por informar a CEF e Conselho Diretor CAU/BR sobre o 

andamento do projeto; 
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3. Profissional Voluntario – Apoio Emergencial: será realizado chamado 

publico para convocação de profissionais voluntários que se encontrem em 

um raio de atuação profissional ou residência de até três horas de viagem do 

estudante participante. Dessa forma, o estudante contará com um suporte 

técnico que conhece as particularidades da região e que tem acesso 

facilitado ao município, podendo realizar visitas técnicas de forma mais ágil. 

O profissional voluntario deverá ser arquiteto e urbanista adimplente com 

o CAU e possuir endereço residencial ou comercial em um raio de três horas 

de distancia do estudante. A seleção dos profissionais voluntários será 

realizada pelo CAU/BR em parceria com os CAU/UF.  

As instâncias de orientação e coordenação do projeto possuem a prerrogativa de 

desligar o estudante participante caso seu desempenho seja avaliado como 

insatisfatório pelo Município, Professor Orientador e Comissão Cientifica. O 

desligamento implica no retorno imediato do estudante ao município de origem e 

enceramento do contrato de bolsa.  

A prefeitura anfitriã, o comité cientifico e a coordenação geral do programa 

deverão auxiliar o estudante residente durante todo o processo acerca de 

questões adaptação, cumprimento ético e legal das atividades desenvolvidas. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO  

Há duas grandes escalas de atuação dos estudantes, são elas a Escala do Edifício e 

a Escala Urbana. 

 - Escala do Edifício: Desenvolvimento de atividades vinculadas a projetos 

edilícios, como escolas, unidades de saúde, creches, centros de atividades, entre 

outros; 

 - Escala Urbana: Divido entre INFRAESTRUTURA e EQUIPAMENTOS. 

Infraestrutura, desenvolvimento de atividades vinculadas a planejamento urbano, 

desenho de vias, etc. Equipamentos, projetos vinculados a equipamentos urbanos, 

como praças, mobiliário urbano, etc. 

ETAPAS DO PROJETO – ESTUDANTE 

As etapas do projeto para o estudante participante é dívida da seguinte forma:  

1. Candidatura: etapa de elaboração do plano de trabalho preliminar a partir 

dos municípios participantes do projeto e indicação das escalas de interesse 

de participação; 

2. Pré Viagem: etapa para os estudantes selecionados para participar do 

projeto, realizada durante o primeiro mês de vinculo formal. O primeiro mês 
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é dedicado a preparação para a mudança e a familiarização com as equipes 

locais do município, os profissionais voluntários e as condicionantes da 

localidade, atividades realizadas de forma virtual. Neste primeiro mês o 

plano de trabalho apresentado deve ser revisado e complementado de 

acordo com as necessidades levantadas pelo estudante; 

3. Estadia no Município: período de 8 meses onde o estudante reside no 

município anfitrião e realizada as atividades supervisionadas em 

arquitetura e urbanismo na prefeitura. Durante esse período o estudante 

deverá cumprir carga horaria de 4 a 6 horas diárias no local de trabalho e 

apresentar relatório bimestral ao Comitê Cientifico; 

4. Pós Viagem: ao retornar do período de estadia no município o estudante 

terá até dois meses para concluir os produtos obtidos durante a estadia. Os 

produtos deverão estar de acordo com as normas de TFG, serem 

apresentados para a comunidade acadêmica de origem e para o município 

anfitrião.  

 

ETAPAS DO PROJETO – CEF E CAU/BR 

Para lançamento do “Projeto Lelé” a CEF e o CAU/BR deverão montar a comissão 

de seleção, comissão cientifica e indicar assessor exclusivo para o projeto. 

 - Comissão de Seleção: composta por arquitetas e arquitetos responsáveis 

por homologar os municípios interessados em participar do projeto, bem como a 

selecionar os estudantes e os municípios contemplados para a primeira edição do 

“Projeto Lelé”. Recomenda-se que a comissão de seleção seja composta por no 

mínimo 5 membros titulares e 5 membros suplentes; 

- Comitê Cientifico: composto por arquitetas e arquitetos, no mínimo dez 

integrantes entre titulares suplentes. É responsável pela realização de Viagem de 

Expedição para comprovação e reconhecimento das informações apresentadas 

pelos municípios antes da chegada do estudante, pela aprovação dos relatórios 

bimestrais e de encerramento dos estudantes participantes e por informar a CEF e 

Conselho Diretor CAU/BR sobre o andamento do projeto; 

- Assessor “Projeto Lelé”: funcionário do CAU/BR responsável pela 

elaboração dos chamamentos públicos para os municípios, IES, estudantes, por 

assessorar todas as atividades vinculadas ao projeto dentro e fora do CAU/BR.  

 

CRONOGRAMA PILOTO 
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CUSTOS ESTIMADOS 

A primeira edição do “Projeto Lelé” é patrocinada pelo CAU/BR, os recursos para 

tal ação já estão alocados por deliberação da CEF no ano de 2021. Os custos 

estimados para a participação de 10 estudantes e 10 municípios é de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

 - Custos CAU/BR 

 – Estudantes:  

1. Bolsa mensal no valor de 1,5 salários mínimos durante 10 meses 

por estudante;  

2. Seguro de vida por estudante, aproximadamente R$150,00; 

3. Concessão de um computador durante o período de estadia por 

estudante. 

- Comitê Cientifico, Orientadores e Profissionais Voluntários: 

1. Custos de duas viagens de expedição para cada município 

participante por integrantes do Comitê Cientifico. Uma viagem 

inicial de reconhecimento antes do envio dos estudantes e uma 

viagem durante o período de estadia para avaliação do programa; 

2. Custo de viagem para os professores orientadores durante o 

período de estadia dos estudantes no município anfitrião; 

3. Auxilio de custo deslocamento para os Profissionais Voluntários 

acompanharem as atividades dos estudantes no local, 

aproximadamente três visitas.   

- Custos Municípios 
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1. Custo de deslocamento do estudante de ida e retorno para a 

cidade de origem para cumprimento do período de estadia; 

2. Custos de acomodação e alimentação do estudante; 

3. Custo com o telefone pessoal ou chip telefônico do estudante.  

Os estudantes deverão se enquadra com bolsistas vinculados ao CAU/BR, outros 

tipos de vinculo, como estagio, impossibilita a equivalência da participação do 

programa com o trabalho final de graduação.  
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ANEXO I 

Listas de 134 municípios com população entre 20 a 50 mil habitantes e menores 

IDH, conforme CENSO 2010.   

Município Unidade federativa População IDHM 

Atalaia do Norte  Amazonas 20398 0,45 

Cachoeira do Arari  Pará 24064 0,473 

Itamarandiba  Minas Gerais 34936 0,477 

Amambai  Mato Grosso do Sul 39826 0,484 

Anajatuba  Maranhão 26988 0,484 

Manaquiri  Amazonas 33049 0,487 

Agrestina  Pernambuco 25065 0,489 

Ipixuna  Amazonas 30436 0,489 

Oliveira dos Brejinhos  Bahia 21810 0,493 

Barcelos  Amazonas 27638 0,5 

Tamandaré  Pernambuco 23623 0,501 

Vera Cruz  Bahia 43716 0,503 

Mata de São João  Bahia 47126 0,504 

Caraúbas  Rio Grande do Norte 20541 0,505 

Beruri  Amazonas 20093 0,506 

Guariba  São Paulo 40487 0,508 

Itaí  São Paulo 27382 0,51 

Casimiro de Abreu  Rio de Janeiro 45041 0,514 

São João da Barra  Rio de Janeiro 36423 0,515 

Ibaté  São Paulo 35472 0,518 

Itaiópolis  Santa Catarina 21780 0,518 

Augusto Corrêa  Pará 46471 0,52 

Governador Mangabeira  Bahia 20762 0,521 

Caeté  Minas Gerais 45047 0,522 

Pradópolis  São Paulo 21873 0,523 

São João de Pirabas  Pará 23244 0,523 

Jaíba  Minas Gerais 39388 0,524 

Coxim  Mato Grosso do Sul 33459 0,525 

Massapê  Ceará 39044 0,525 

Santa Fé do Sul  São Paulo 32563 0,525 

Garopaba  Santa Catarina 23579 0,526 

Paulo Ramos  Maranhão 21066 0,526 

São José da Laje  Alagoas 23996 0,527 

São Francisco do Conde  Bahia 40245 0,528 

Santos Dumont  Minas Gerais 46421 0,53 

Joaquim Gomes  Alagoas 24081 0,531 

Feira Nova  Pernambuco 22247 0,532 
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Guaiúba  Ceará 26290 0,532 

Coelho Neto  Maranhão 49621 0,533 

Sirinhaém  Pernambuco 46361 0,533 

Capelinha  Minas Gerais 38057 0,533 

Matões  Maranhão 33943 0,533 

Piracanjuba  Goiás 24548 0,533 

Maragogipe  Bahia 44793 0,534 

São Luís de Montes Belos  Goiás 34157 0,536 

Schroeder  Santa Catarina 21991 0,536 

Campo Alegre de Lourdes  Bahia 28820 0,537 

Paranapanema  São Paulo 20395 0,537 

São Joaquim  Santa Catarina 27139 0,537 

Tijucas  Santa Catarina 39155 0,537 

Mãe do Rio  Pará 30235 0,538 

Monteiro  Paraíba 33433 0,539 

Riachão  Maranhão 20334 0,539 

Taquarituba  São Paulo 23256 0,539 

Limoeiro de Anadia  Alagoas 28771 0,541 

Luís Correia  Piauí 30438 0,541 

Matinha  Maranhão 23482 0,541 

Padre Bernardo  Goiás 34430 0,541 

Pinheiros  Espírito Santo 27327 0,541 

Presidente Dutra  Maranhão 48036 0,542 

Curitibanos  Santa Catarina 39893 0,542 

Mirandópolis  São Paulo 29706 0,542 

Morro Agudo  São Paulo 33288 0,542 

Santa Maria da Boa Vista  Pernambuco 42100 0,544 

Encantado  Rio Grande do Sul 22880 0,544 

Teotônio Vilela  Alagoas 44372 0,545 

Mombaça  Ceará 43858 0,546 

Afogados da Ingazeira  Pernambuco 37404 0,546 

Bonito  Mato Grosso do Sul 22190 0,546 

Caculé  Bahia 23291 0,546 

Cajueiro  Alagoas 21331 0,546 

Jeremoabo  Bahia 40651 0,547 

Flores da Cunha  Rio Grande do Sul 31063 0,547 

Igarapé-Açu  Pará 39023 0,547 

Santa Maria das Barreiras  Pará 21850 0,548 

São Desidério  Bahia 34266 0,548 

Palmeiras de Goiás  Goiás 29392 0,549 

Jandaia do Sul  Paraná 21230 0,55 

Jucás  Ceará 24892 0,55 

Barra do Choça  Bahia 31209 0,551 



Projeto Lelé | Relatório de Estruturação 

 

 

Luiza Coelho | lu.dias.coelho@gmail.com | 61 98452-4280 | Página 11 

Tocantinópolis  Tocantins 22845 0,551 

Caracaraí  Roraima 22283 0,552 

Iguaba Grande  Rio de Janeiro 28837 0,552 

Pitangui  Minas Gerais 28215 0,552 

São José do Norte  Rio Grande do Sul 27721 0,552 

Imbé  Rio Grande do Sul 23271 0,553 

Lagoa de Itaenga  Pernambuco 21460 0,553 

Oliveira  Minas Gerais 41840 0,554 

Alto Alegre do Pindaré  Maranhão 31943 0,554 

São Bento  Maranhão 45604 0,555 

Amargosa  Bahia 37441 0,555 

Riachão das Neves  Bahia 22334 0,555 

Várzea da Palma  Minas Gerais 39803 0,555 

Jaguaribe  Ceará 34636 0,556 

São Miguel do Iguaçu  Paraná 27576 0,556 

Floresta  Pernambuco 33184 0,557 

São Felipe  Bahia 21080 0,557 

São José do Vale do Rio Preto  Rio de Janeiro 21916 0,557 

Borba  Amazonas 41748 0,558 

Baraúna  Rio Grande do Norte 28747 0,558 

Espigão d'Oeste  Rondônia 32695 0,558 

Guararema  São Paulo 30136 0,558 

São João da Ponte  Minas Gerais 25098 0,559 

Amélia Rodrigues  Bahia 25048 0,56 

Arraial do Cabo  Rio de Janeiro 30593 0,56 

Condado  Pernambuco 26590 0,56 

Extremoz  Rio Grande do Norte 28936 0,56 

Pilar  Alagoas 35212 0,56 

Placas  Pará 31659 0,56 

Atalaia  Alagoas 47365 0,561 

Caarapó  Mato Grosso do Sul 30593 0,561 

Bom Jesus dos Perdões  São Paulo 25985 0,562 

Cantanhede  Maranhão 22117 0,562 

Itatinga  São Paulo 20921 0,562 

Itatira  Ceará 21836 0,562 

Marco  Ceará 27595 0,562 

Novo Oriente  Ceará 28673 0,562 

Pedro do Rosário  Maranhão 25354 0,562 

Pombos  Pernambuco 27148 0,562 

Touros  Rio Grande do Norte 33503 0,562 

Água Boa  Mato Grosso 26204 0,564 

Itaporanga d'Ajuda  Sergipe 34709 0,564 

Brasiléia  Acre 26702 0,577 
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Juara  Mato Grosso 35121 0,579 

Pontes e Lacerda  Mato Grosso 45774 0,58 

Canarana  Mato Grosso 21842 0,583 

Nossa Senhora das Dores  Sergipe 26795 0,598 

Itabaianinha  Sergipe 42166 0,599 

Tarauacá  Acre 43151 0,599 

Boquim  Sergipe 26899 0,603 

Senador Guiomard  Acre 23236 0,62 

Tartarugalzinho  Amapá 20769 0,633 

Pedra Branca do Amapari  Amapá 21067 0,655 

Vitória do Jari  Amapá 20254 0,669 
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PROJETO LELÉ

Projeto Prático de Conclusão de Graduação em Arquitetura e Urbanismo equivalente ao Trabalho Final
de Graduação, desenvolvido em cidades de 20 até 50 mil habitantes localizadas no Brasil e sem acesso a

profissionais de arquitetura e urbanismo. 



I. As escolas que desejarem participar do programa deverão
criar formas de equivalência entre o Projeto Lelé e o Trabalho
Final de Graduação, (podendo ser a criação de matérias
especificas ou a partir do aceite dos relatórios bimestrais e
finais do projeto como etapas de TFG);
II. Deverão indicar ao menos professor arquiteto e urbanista
para compor o comité cientifico do projeto, como orientador
direto do estudante participante;
III. Adequar ou possibilitar que o estudante realize as
atividades em conformidade com o cronograma do Projeto
Lelé, não sendo possível ajustes em virtude do calendário
letivo de cada escola;
IV. Aderir a acordo tripartite entre CAU/BR, Município e
Escola;
V. Fornecer acesso aos softwares básicos de arquitetura e
urbanismo para estudante participante. 

AS ESCOLAS



I. A cidade que tenha interesse em se cadastrar no
programa deverá comprovar capacidade de fornecer
moradia para o estudante em espaço seguro, salubre e
privativo, que possibilite o estudante realizar atividades
online, de lazer e de descanso durante toda a duração da
estadia;
II. Deverá fornecer alimentação ou condições para que o
estudante realize três refeições diárias de forma
equilibrada e diversificada;
 III. Deverá telefone pessoal ou chip telefônico para o
estudante durante todo o período de estadia;

IV. Deve possuir de 20 a 50 mil habitantes;
V. Não pode possuir quadro de profissionais de
arquitetura e urbanismo estruturado ou permanente
na prefeitura;
VI. Deverá apresentar escopo de atividades com as
áreas de atuação para futuro bolsista Lelé;
VII. Será critério classificatório o Índice de
Desenvolvimento Humano da cidade. 

AS CIDADES



134 cidades distribuídas em todo os
estados,  com IDH entre 0,45 a 0,66
com população entre 20 mil e 50 mil
habitantes https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lGqms9z9nPgXXpQZcmTyPiH-i7q_QFnm&usp=sharing

AS CIDADES     



I. Estar cursando Arquitetura e Urbanismo em uma Escola
Homologada pelo Projeto Lelé;
II. O estudante deve estar apto a realização do Trabalho Final
de Graduação, tendo concluído todas as disciplinas e
atividades para graduação, excetuando o TFG. 
 

PERFIL
ESTUDANTE 



A primeira etapa é a elaboração do
plano de trabalho, onde será
escolhido três cidades de interesse e
a área principal de desenvolvimento
das atividades

O primeiro mês é dedicado a
familiarização com as equipes locais
da prefeitura, profissionais voluntários
e localidades de forma virtual

Período de 8 meses onde o
estudante reside na cidade anfitriã
realizando estágio de 30 horas
semanais na prefeitura. Durante
esse período o estudante pode se
ausentar da cidade anfitriã e
retornar para cidade de origem por
até 20 dias.  

A conclusão do programa se dá com
a apresentação para a comunidade
acadêmica e local do estudante
participante das atividades
desenvolvidas na prefeitura anfitriã e
entrega dos produtos de TFG
conforme norma de concurso de
TFG.  

ETAPAS DO PROJETO
ESTUDANTE

CANDIDATURA

PRÉ VIAGEM

DURANTE PÓS VIAGEM



Desenvolvimento de atividades
vinculadas a projetos edilícios, como
escolas, unidades de saúde, creches,
centros de atividades, entre outros. 

Divido entre INFRAESTRUTURA e
EQUIPAMENTOS.
Infraestrutra, desenvolvimento de
atividades vinculadas a
planejamento urbano, desenho de
vias, etc. 
Equipamentos, projetos vinculados
a equipamentos urbanos, como
praças, mobiliario urbano, etc.  

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ESCALA DO
EDIFÍCIO 

ESCALA
URBANA



ORIENTAÇÃO E
APOIO TÉCNICO
Professor Orientador: cada estudante terá um professor
arquiteto e urbanista, indicado pela IES, responsável pela
sua orientação e acompanhamento das atividades
desenvolvidas. O professor orientador será o responsável
técnico das atividades realizadas no município pelo
estudante de acordo com o plano de trabalho;

Comitê Cientifico é o responsável pela coordenação geral
da primeira edição do “Projeto Lelé” e é formado por
arquitetas e arquitetos indicados pela CEF e Conselho
Diretor do CAU/BR, além de funcionário do conselho para
acompanhamento exclusivo das atividades do projeto. É
sugerido que o Comitê Cientifico seja composto por no
mínimo dez integrantes entre titulares suplentes. Comitê
Cientifico é responsável pela realização de Viagem de
Expedição 

para comprovação e reconhecimento das informações
apresentadas pelos municípios antes da chegada do
estudante, pela aprovação dos relatórios bimestrais e
de encerramento dos estudantes participantes e por
informar a CEF e Conselho Diretor CAU/BR sobre o
andamento do projeto;

Profissionais Voluntários: construção de uma rede de
suporte técnico local composta por profissionais
localizados em um raio de até 03 horas de viagem da
cidade anfitriã, para acompanhamento técnico das
atividades desenvolvidas. Deverão ser realizadas ao
menos uma visita bimestralmente. A seleção de
profissionais voluntários será realizada pelo CAU/BR
em conjunto com os CAU/UFs, com o pagamento de
um auxilio deslocamento aos profissionais.



REGRAS GERAIS
ESTUDANTES 

I. O programa de duração de um ano letivo;
II. Durante o período do programa, o estudante
deverá cumprir entre 80 (oitenta) a 120 (cento e
vinte) horas mensais de trabalho;  
III. O desempenho e as atividades do estudante
participante será avaliado de forma conjunta
(prefeitura, profissionais voluntários, comitê
cientifico e estudante), sendo possível o
desligamento do programa caso a avaliação seja
insatisfatória;
IV. A prefeitura anfitriã, o comité cientifico e a
coordenação geral do programa deverão auxiliar o
estudante residente durante todo o processo
acerca de questões adaptação, cumprimento
ético e legal das atividades desenvolvidas;
V. Durante as avaliações das atividades
desenvolvidas o estudante deverá realizar uma
autoavaliação.  



CRONOGRAMA PILOTO



CUSTOS
ESTIMADOS

R$ 250.000 PARA 10
CIDADES/ESTUDANTES

Bolsa mensal no valor de 1,5 salários mínimos com duração de 08 a 10
meses, pagamento de seguro de vida e fornecimento de computador
pessoal durante todo o programa. 

BOLSA, SEGURO E
MATERIAL

ESTADIA
Deslocamento de ida e retorno para cidade de origem, acomodação e
telefone, devem ser custeados pelas prefeituras anfitriãs. 

VIAGEM DE
EXPEDIÇÃO

Viagem realizada por integrantes do comitê cientifico para
reconhecimento do local de trabalho, demandas a serem desenvolvidas
durante os meses de trabalho, apresentação a prefeitura e profissionais
voluntários da região. O comitê cientifico poderá realizar uma segunda
viagem de expedição para acompanhamento do trabalho em
desenvolvimento. 



PROJETO LELÉ

Idealização e Realização
CEF | Coord. Valter Luis Caldana Junior

Apresentação e Desenvolvimento
Luiza Rego Dias Coelho | lu.dias.coelho@gmail.com 


