
 

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

 
ANEXO V – PROJETOS IDEALIZADOS PARA A MESORREGIÃO SERRANA DE SC 

 

MESORREGIÃO: SERRANA- CIDADE POLO: LAGES 

EIXOS: EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

PROJETOS 
PROTOTIPADOS: 

URBANIDADE 
COLETIVA - 

INTEGRAÇÃO DAS 
ESCOLAS DE 

ARQUITETURA E 
URBANISMO ATRAVÉS 

DE INTERVENÇÕES 
URBANAS 

ARQUITETURA E 
URBANISMO – 

INTEGRAÇÃO ENTRE 
PROFISSIONAIS, 
ESTUDANTES E 
COMUNIDADE 

A CIDADE – AÇÕES, 
PLANOS E PROJETOS 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DOS 
OBJETIVOS: 

Aproximar as escolas de 
arquitetura e urbanismo 
da mesorregião serrana, 
com o objetivo de 
integrar coordenadores 
de curso, professores e 
alunos, através de 
intervenções em espaços 
públicos urbanos em 
áreas carentes, que os 
qualifiquem e 
oportunizem a troca de 
experiências com a 
comunidade local, bem 
como apropriação destes 
espaços por seus 
usuários. Fomentar o 
debate sobre o papel do 
profissional e o 
significado da 
arquitetura e urbanismo. 
 

Fomentar ações na 
mesorregião serrana que 
oportunizem a discussão 
sobre a valorização e 
atuação profissional, no 
âmbito da arquitetura e 
urbanismo, com a efetiva 
participação da 
sociedade. Promover 
atividades e eventos 
sócio-educativos que 
divulguem o papel do 
arquiteto e urbanista na 
formação das cidades e 
construção dos espaços, e 
que permitam que as 
pessoas – diversas faixas 
etárias – se aproximem 
dos profissionais e 
vivenciem essas 
experiências. 

Fomentar ações na 
mesorregião serrana que 
oportunizem a discussão da 
cidade, no que se refere ao 
planejamento e expansão 
urbana, compreendendo a 
dimensão estrutural da 
cidade e o contexto regional 
em que está inserida, com 
vistas a definição de 
diagnósticos, planos e 
projetos que atendam as 
demandas da sociedade. 
Promover o debate sobre o 
papel do arquiteto e 
urbanista na formação das 
cidades e construção dos 
espaços, visando um espaço 
público democrático, com 
ênfase nas pessoas e que 
respeite as intervenções 
significativas de cada 
época. 

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.  
 


