
 

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

 
ANEXO VI – PROJETOS IDEALIZADOS PARA A MESORREGIÃO GRANDE FLORIANÓPOLIS  

 

MESORREGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS – CIDADE POLO: FLORIANÓPOLIS 

EIXOS: EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

PROJETOS 
PROTOTIPADOS: 

PAISAGEM CULTURAL 
– INTERVENÇÕES 

EXPOSITIVAS 
RESGATANDO A 

HISTÓRIA PERDIDA 

ARQUITETURA EM REDE 
– HABILITANDO 

PROFISSIONAIS PARA 
DEMANDAS DA 
SOCIEDADE VIA 

APLICATIVO 

ARQUITETURA EFÊMERA 
– DISCUTIR A CIDADE 

ATRAVÉS DE 
INTERVENÇÕES NO 
ESPAÇO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DOS 
OBJETIVOS: 

Desenvolver um 
trabalho de 
reconhecimento da 
paisagem de 
determinada área da 
mesorregião da Grande 
Florianópolis que possa 
ser trabalhado em 
conjunto pelas diversas 
escolas de arquitetura e 
urbanismo para através 
da leitura da cidade, e de 
um atelier integrado 
agregue diferentes 
experiências e 
repertório, 
oportunizando 
intervenções locais que 
considerem a paisagem 
urbana no projeto, bem 
como a percepção da 
alteração da paisagem 
ao longo do tempo. 

Fomentar ações que 
possibilitem o 
reconhecimento de 
demandas significativas 
para a sociedade e 
reconheçam o arquiteto 
como articulador e gestor 
do desenvolvimento 
destas atividades através 
do uso de aplicativos que 
permitam registrar o ciclo 
de desenvolvimento de 
projeto agregando 
diversos agentes que 
participam da sua 
elaboração nas mais 
diversas etapas. Viabilizar 
ações coletivas, bem como 
o registro e a divulgação 
de dados, diagnósticos e 
resultados. 

Incentivar a discussão das 
cidades através de 
intervenções efêmeras no 
espaço público, que 
oportunizem a 
transformação do território 
através da cocriação, tendo 
o arquiteto como mediador. 
Promover, no âmbito da 
região da Grande 
Florianópolis, através de 
uma intervenção efêmera 
junto a ponte Hercílio Luz, 
uma nova forma de refletir 
a respeito de aspectos 
comuns às cidades 
marinheiras, como o uso e 
apropriação da borda 
d’água, o transporte 
marítimo, a memória 
cultural, entre outros. 
Através de um fato 
impactante gerar 
inquietação, curiosidade e 
reflexão. 

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.  

 


