
 

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

 
ANEXO IV – PROJETOS IDEALIZADOS PARA A MESORREGIÃO VALE DO ITAJAÍ DE SC 

 

MESORREGIÃO: VALE DO ITAJAÍ - CIDADE POLO: BLUMENAU 

EIXOS: EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

PROJETOS 
PROTOTIPADOS: 

AÇÕES DE ENSINO E 
EXTENSÃO ATRAVÉS 

DE ESCRITÓRIO 
MODELO DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

ARQUITETURA PARA A 
COMUNIDADE – 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
SOCIEDADE 

INTEGRAÇÃO ENTRE 
PODER PÚBLICO, 
COMUNIDADE E 

PROFISSIONAIS DE 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DOS 
OBJETIVOS: 

Fomentar que as 
escolas de arquitetura 
e urbanismo da 
mesorregião do vale 
do Itajaí, debatam 
alternativas que 
incentivem ações e 
atividades através de 
escritório modelo de 
arquitetura e 
urbanismo, com ênfase 
na assistência técnica, 
com foco na realidade 
e através de 
intervenções que 
reconheçam no espaço 
urbano o espaço da 
cidadania e das trocas 
sociais. 
 

Incentivar ações que 
possibilitem e viabilizem a 
prestação de serviços de 
assistência técnica, através 
da capacitação e integração 
dos diversos agentes 
envolvidos no processo, 
para implementação de 
intervenções com vistas a 
obter uma arquitetura e 
urbanismo voltados para a 
comunidade, na 
mesorregião Vale do Itajaí. 
Estas ações, além de 
atenderem a sociedade, 
objetivam destacar, 
divulgar e valorizar a 
atuação do profissional de 
arquitetura e urbanismo 
como agente qualificador e 
transformador das cidades. 

Fomentar ações, na 
mesorregião Vale do Itajaí, 
que oportunizem a 
discussão da cidade, no que 
se refere ao planejamento e 
intervenções urbanas, com 
ampla e efetiva 
participação da 
comunidade, aproximando-
a dos profissionais e dos 
agentes públicos. 
Compreender a dimensão 
estrutural da cidade e o 
contexto regional em que 
está inserida, através da 
realização de atividades 
que oportunizem o debate, 
o compartilhamento de 
ideias, a troca de 
experiências e o sentido de 
pertencimento. 

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.  
 


