
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017 

 
ANEXO I – PROJETOS IDEALIZADOS PARA A MESORREGIÃO NORTE DE SC 

 

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 VI) individual.  

 

MESORREGIÃO: NORTE - CIDADE POLO: JOINVILLE 

EIXOS: EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

 
 

PROJETOS 
PROTOTIPADOS: 

ESCOLA ITINERANTE – 
QUEBRANDO PARADIGMAS 

ATRAVÉS DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAGEM 
DIFERENCIADOS 

ACOLHER A CIDADE – 
INTERVENÇÃO EM 

ESPAÇOS URBANOS 
DEGRADADOS 

COMPREENDER A 
CIDADE – CONHECER A 
CIDADE EXERCENDO A 

CIDADANIA 

 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DOS 
OBJETIVOS: 

Proporcionar a interação entre 
estudantes das diversas fases 
dos cursos arquitetura e 
urbanismo da mesorregião 
norte e o ambiente externo à 
escola, quebrando paradigmas 
no que se refere a constituição 
formal do espaço da sala de aula 
onde o professor atua como 
repassador do conhecimento e o 
aluno como receptor. 
Oportunizar dinâmicas que 
propiciem o auto- 
conhecimento, convivências 
intercambiais, imersão, e o 
aprendizado recíproco, através 
de ações que permitam 
incentivar que o estudante 
desenvolva a criatividade, seja 
inovador, colaborativo e 
conectado com vistas a se tornar 
um profissional que atenda as 
exigências e esteja inserido na 
realidade. 

Promover ações que 
possibilitem 
intervenções urbanas 
que qualifiquem áreas 
carentes das cidades da 
mesorregião norte, 
através do trabalho em 
equipes 
multidisciplinares – em 
conjunto com os 
estudantes de ensino 
médio de escolas da 
região – buscando 
despertar um novo 
olhar para as 
problemáticas da cidade 
e a busca de soluções. 

Fomentar ações que 
busquem a capacitação 
dos agentes públicos dos 
municípios da 
mesorregião norte, e 
demais atores sociais, no 
que se refere ao 
planejamento a partir 
dos instrumentos do 
estatuto da cidade, 
compreendendo a 
dimensão estrutural da 
cidade e o contexto 
regional em que está 
inserida, através de 
micro intervenções 
urbanas que 
possibilitem o uso das 
ferramentas e o 
exercício da cidadania 
no que se refere ao 
direito de conhecer a 
cidade. 

VALOR 
ESTIMADO PARA 

CONCESSÃO 
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 


