
 

Parecer Técnico Conclusivo 

 

Acordo de Cooperação: 05/2019 

Projeto/Evento: O espaço do fogo e a presença indígena na UFSC 

Entidade:  Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  

Referências: Lei 13.019/2014; Lei 13.204/2015; Decreto 8.726/2016; Resolução 

CAU/BR 94/2014 

 

I – análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 
plano de trabalho (art. 63 do Decreto 8726) 

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme 

verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de 

execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, 

observa-se que: 

 

Em observância à meta de “Realização de oficina para construção de estrutura de 

ambientação para espaço do fogo (local: UFSC) com envolvimento de professores do 

DAU-UFSC, estudantes de arquitetura e urbanismo, estudantes indígenas. Será 

construída uma estrutura de madeira, marcando o espaço do fogo, a serem definidos 

em detalhamento do projeto Esta meta pretende envolver cerca de 20 pessoas”, tem-se 

que foi plenamente cumprida, conforme dispõe o relatório da CMA: “Quanto às metas 

estabelecidas como desejáveis podemos apontar que a Meta 1 foi plenamente 

alcançada, tendo forte envolvimento da comunidade discente, professores e técnicos 

administrativos do DAU-UFSC bem como participação de alunos de origem indígena de 

diversos cursos da UFSC. O objeto central projetado e executado (estrutura em madeira 

e círculo do fogo) está em sintonia com a ideia inicial proposta no formulário de 

solicitação. A lista de presença apresentada na prestação de contas está alinhada com 

a expectativa de público para esta meta. ” 

Com relação à meta de “Realização de evento de integração”, percebe-se que foi 

parcialmente cumprido, uma vez que foi realizado o evento, mas sem o alcance de 

participação estimado. Avalia-se que a proximidade ao fim do ano letivo da UFSC 

(08/12/19) pode ter contribuído para esse resultado. No entanto, com a estrutura 

montada, oportuno que sejam realizadas novas ações de integração envolvendo toda a 

comunidade universitária. 



 

 

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria cumpriu 

satisfatoriamente as metas previstas no Plano de Trabalho.  

II - impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas (§ 1º do art. 55 
do Decreto 8726); 

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que: 

Conforme destacado no relatório da CMA o impacto para a arquitetura e urbanismo e o 

benefício social obtido pode-se observar dois aspectos principais. O primeiro deles é o 

fomento à arquitetura e ao urbanismo, trazendo destaque para técnicas constritivas em 

madeira, concepção de espaços democráticos e coletivos além de qualidade formal e 

paisagística. Potencialização do uso da madeira, material fortemente evidenciado na 

arquitetura indígena. Um segundo aspecto seria o fortalecimento do uso de espaços 

que propiciem a democracia, a discussão e a coletividade. Valorizando tradições e 

heranças culturais dos mais diversos povos. 

III - grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de 
pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e 
declaração do conselho de política pública setorial, entre outros (§ 1º do art. 55 
do Decreto 8726); e 

Não foi realizada pesquisa de satisfação, sendo que eventual insatisfação não implica 

rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual 

tomada de decisão futura sobre parcerias similares. 

 

IV - possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 
(§ 1º do art. 55 do Decreto 8726) 

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de 

sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias 

MROSC e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista que 

na Prestação de Contas fica claro que o projeto permite continuidade uma vez que 

iniciou em 2019 e projetava ações para 2020. Outrossim, ações neste sentido tem 

grande valia para os espações de inclusão e ampliação do fomento à Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

V – conclusão 



 

Diante do exposto e após verificado o CUMPRIMENTO INTEGRAL OBJETO sugiro a 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

Encaminho o processo autos à Presidência deste Conselho para julgamento e decisão, 

em conformidade com o art. 69 do Decreto MROSC.  

 

 

Florianópolis, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 Filipe Lima Rockenbach  
Gestor do Termo de Fomento 

05/2019 - CAU/SC 
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