
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

 
ANEXO III – PROJETOS IDEALIZADOS PARA A MESORREGIÃO OESTE DE SC 

 

MESORREGIÃO: OESTE - CIDADE POLO: CHAPECÓ 

EIXOS: EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

PROJETOS 
PROTOTIPADOS: 

OFICINA DE INTERVENÇÃO 
URBANA - INTEGRAÇÃO  

ENTRE 
AS ESCOLAS DE 

ARQUITETURA E 
UBANISMO 

FORTALECER  A REDE 
DE PROFISSIONAIS   DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

DIA “D” – 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DOS 
OBJETIVOS: 

Proporcionar a integração 
dos cursos de arquitetura e 
urbanismo da mesorregião 
oeste a partir da realização 
de oficinas de desenho 
urbano conduzida pelas 
escolas em suas cidades sede, 
e posterior seminário que 
oportunize a discussão das 
realidades locais, as soluções 
propostas e divulgação dos 
resultados obtidos. 
Professores e alunos através 
do desenho urbano como 
ferramenta para a 
qualificação do espaço 
urbano oportunizarão 
discussões sobre o 
planejamento das cidades, as 
várias formas de trabalho 
adotadas, bem como captar 
diferentes visões e 
contribuições para qualificar 
os espaços públicos das 
diversas cidades. 

Fomentar ações que 
oportunizem a discussão 
sobre a valorização do 
profissional de 
arquitetura e urbanismo 
nas diversas áreas de 
atuação, bem como que 
congreguem e 
despertem, nos 
profissionais da 
mesorregião oeste, a 
busca contínua não 
apenas do seu 
aprimoramento 
profissional, mas 
também pelo 
crescimento e 
fortalecimento dos 
profissionais como um 
todo. 

Fomentar ações, na 
mesorregião oeste, que 
oportunizem a discussão 
da cidade, no que se 
refere ao planejamento 
e intervenções urbanas, 
compreendendo a 
dimensão estrutural da 
cidade e o contexto 
regional em que está 
inserida, divulgar para a 
sociedade de uma 
maneira geral o papel do 
arquiteto e urbanista na 
formação das cidades e 
construção dos espaços, 
com ênfase nas pessoas, 
na acessibilidade, às 
áreas de risco, 
segurança, mobilidade. 
 
  

VALOR ESTIMADO 
PARA CONCESSÃO 

DE COTA DE 
PATROCÍNIO: 

 
Até R$ 10.000,00 

 
Até R$ 10.000,00 

 
Até R$ 10.000,00 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO PARA 
CONCESSÃO DE 
PATROCÍNIO: 

 
Até R$ 30.000,00 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – A entidade poderá apresentar proposta de execução de projeto para cada um dos três eixos, 
ou seja, para cada mesorregião, apresentar até três propostas; 
2 – Cada proposta de projeto, obrigatoriamente, deverá ser apresentada em Formulário de 
Solicitação de Patrocínio (Anexo VII) individual.  


