
 

Termo de Fomento: 07/2019 

Projeto/Evento: Seminário “A residência, a universidade e a formação do 

Arquiteto”  

Entidade: Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – 

IAB/SC 

 Referências: Lei nº 13.019/2014; Lei nº 13.204/2015; Decreto nº 8.726/2016. 

 

Parecer Técnico Conclusivo: 

 

 Trata-se de parceria firmada entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina e o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina 

– IAB/SC, a partir do Edital de Chamada Pública nº 02/2019, cujo objeto é o patrocínio 

para a execução do projeto Seminário “A residência, a universidade e a formação 

do Arquiteto”, na forma do seu Plano de Trabalho. 

 Após execução do objeto a Entidade parceira prestou contas. Em seguida foi 

submetida ao monitoramento e avaliação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

das Parcerias do CAU/SC - CMA, e agora, chega concluso a este Gestor para emissão 

do Parecer Técnico e Conclusivo, o qual faço nos seguintes termos: 

 

I – Análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano 

de trabalho (art. 63 do Decreto Federal nº 8.726/2016): 

 

Acerca do cumprimento das 11 metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme 

verificado no relatório técnico de monitoramento e avaliação, no relatório de execução 

do objeto apresentado pela Entidade parceira e nos documentos acostados aos autos, 

depreende-se que 08 metas foram integralmente cumpridas, à saber: 

A. Elaboração das diretrizes para implementação da Residência em Arquitetura e 

Urbanismo para a UFSC, onde foi estruturado um grupo permanente para 

discussão da proposta de Residência acadêmica na UFSC que irá dar os 

encaminhamentos do Seminário dentro da Instituição.  

B. Colaboração com o PEI/ATHIS do CAU/SC na medida que mobilizou os 

diferentes atores e instâncias (CAU/SC, Entidades de arquitetura e urbanismo, 

Universidades, Associação de Municípios, entidades que atuam no direito 



 

urbanístico e pesquisa na área de Athis), possibilitando a elaboração de 

diretrizes para implementação da residência, objetivo previsto no PEI/ATHIS.  

C. Promoção e a integração entre os entes parceiros (CAU/SC e IAB/SC) com a 

UFSC e outras instituições (CAU/RS, GRANFPOLIS, IPUF, SASC, POS-ARQ, 

Pró Reitoria da UFSC, IBDU, PET ARQ, CALA, AMA). 

D. Promoção do diálogo entre instituições universitárias (UFBA, UNB, USP, 

UDESC, UFSC).  

E. Colaboração na institucionalização e consolidação de uma rede nacional de 

Residência Profissional focada na ATHIS, através do estreitamento dos laços de 

colaboração e solidariedade entre os diferentes atores das instituições, com 

agendas já estabelecidas a posteriore, intercâmbio de docentes e alunos, troca 

e documentos, produção de artigos.  

F. Realização do registro fotográfico e filmagem do evento, com registro das mesas 

de discussão, aula magna, oficina e momentos de intervalo, tudo disponibilizado 

na internet.   

G. Registro através de relatório das atividades, com relatoria executada para cada 

atividade, o que serviu de base para a elaboração do documento de diretrizes 

para implementação da residência na UFSC.  

H. Divulgação do evento foi amplamente repercutida, pelas mídias sociais, sites 

institucionais e materiais impressos.  

 

Outras 03 (três) metas não atingiram o alcance integral do previsto inicialmente: 

A. O estreitamento de vínculos de colaboração e cooperação técnica entre 

universidade, sociedade e gestão pública municipal, na medida que não atingiu 

o número de participantes da gestão pública e de conselhos almejado.  

B. A promoção da ampliação de possibilidade de inserção social da universidade, 

com atividades de ensino, pesquisa e extensão, integradas e articuladas entre 

graduação e pós-graduação para aprimoramento da capacitação técnica, não foi 

possível avaliar o atingimento por ser um objetivo de longo prazo.  

C. O fomento da inovação de atuação na Arquitetura com transferência de 

tecnologia de projetos de referência, também não foi possível avaliar o 

atingimento por ser um objetivo de longo prazo.  

 

Em que pese algumas metas não tiveram o alcance inicialmente desejado, isso não 

comprometeu qualitativamente a execução e o alcance do projeto, motivo pelo qual, 



 

concluo que a parceria cumpriu satisfatoriamente as metas previstas no Plano de 

Trabalho.  

 

Acrescenta-se também que as contrapartidas pactuadas com o parceiro IAB/SC 

foram todas cumpridas. A Entidade movimentou o recurso da parceria em conta 

específica, porém não em instituição financeira pública conforme determina a Lei 

Federal nº 13.019/2014 (Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 

serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição 

financeira pública determinada pela administração pública). Contudo, registra-se que 

isso não comprometeu a regularidade do uso do recurso, cujas dúvidas de 

movimentação e aplicação foram devidamente saneadas com esclarecimentos e 

documentos a partir das diligências emitidas pelo CAU/SC.  

II - |Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas (§ 1º do art. 55 do 

Decreto 8726): 

Acerca dos impactos constata-se que o patrocínio realizado para execução do 

objeto visando lançar as bases para a formação de uma Residência Acadêmica em 

ATHIS em Santa Catarina, impactou positivamente aos participantes do evento, bem 

como diferentes agentes que tomaram conhecimento dos debates realizados, no 

sentido de permitir o vislumbre da efetivação de uma formação prática e conceitual em 

uma área da arquitetura e urbanismo negligenciada historicamente pela academia.  

Considerando que cerca de 85% da população não tem acesso à arquitetura, e 

que a formação de profissionais com conhecimentos em relação à arquitetura social é 

uma demanda premente, a possibilidade de criação de residência em arquitetura e 

urbanismo, com foco na assistência técnica de interesse social, se torna ainda mais 

imprescindível. Neste sentido, este Seminário veio contribuir para proporcionar a 

qualificação dos profissionais para esta área da profissão.  

Estimular a arquitetura e urbanismo com responsabilidade social é um legado 

que o CAU/SC deve e pode deixar para as atuais e futuras gerações de profissionais. 

Neste sentido e diante das constatações descritas, concluo que a parceria gerou 

benefícios e impactos (social, cultural, econômico e ambiental) esperados.  

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): 



 

Mediante solicitação da entidade patrocinada, as inscrições para o evento foram 

realizadas através do site do CAU/SC, uma vez que o sistema interno de eventos 

proporciona uma sistematização dos dados dos inscritos, gerando com maior facilidade 

os relatórios de presença, certificados e avaliação dos eventos realizados. 

Considerando que era positivo para o CAU/SC o acesso a estes dados para ações 

futuras, entrou-se em acordo com a entidade patrocinada neste sentido. Assim, como 

forma de se avaliar o grau de satisfação do público, foram enviados formulários no 

padrão do CAU/SC através do e-mail indicado no cadastro dos participantes. Em linhas 

gerais, os resultados apresentados foram bastante satisfatórios, com elevado índice de 

satisfação com as atividades realizadas. No entanto, apesar das possibilidades que o 

sistema apresenta, o índice de respostas foi baixo, com somente 8 respostas. 

Apresenta-se abaixo os gráficos obtidos como resposta ao evento: 

 

 

 



 

 

Cabe indicar ainda que a atividade contou com participação de conselheiros do 

CAU/SC, que em relato à CATHIS (súmula aprovada referente ao mês de março de 

2020), indicam que o evento atendeu à expectativa da comissão. 

Concluo que a parceria apresentou dado positivo de satisfação em relação ao 

público algo. 

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, na medida que o CAU/SC continua 

apoiando a proposta de efetivação de Residência acadêmica na área da arquitetura e 

urbanismo com foco em ATHIS, conforme prevê o PEI-ATHIS, assim como a 

Universidade Federal de Santa Catarina segue trabalhando na perspectiva da 

formatação de uma Especialização e uma Residência acadêmica em sua grade de 

cursos ofertados à sociedade.  Também foi possível identificar que este patrocínio 

possibilitou posicionar o CAU/SC em outro patamar institucional perante os demais 

órgãos públicos e a sociedade, configurando-se como um agente comprometido com o 

desenvolvimento de ações efetivas de divulgação e disseminação da política da ATHIS 

em Santa Catarina.  



 

Considera-se que através desta parceria, foi possível aproximar o CAU/SC de 

outros agentes, em especial os cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

alinhados à temática da habitação social. A sociedade e a rede de arquitetos foram 

beneficiadas, pois tiveram a oportunidade de se conhecer em detalhe algumas 

experiências relevantes no âmbito do ensino e da prática de ATHIS pelo país. O 

fortalecimento do CAU/SC em relação à temática da ATHIS no meio acadêmico 

possibilitou o desenvolvimento de novos projetos e ações, inclusive instruiu a decisão 

da Comissão especial de Assistência técnica em HIS de prever em seu planejamento 

de 2021 o fomento à formatação de um curso de Especialização e/ou Residência 

acadêmica em Arquitetura e Urbanismo com foco em ATHIS, provavelmente, através 

de edital de chamamento público aberto às universidades do Estado de Santa Catarina. 

 

V – Conclusão: 

 

Diante do exposto e após verificado o CUMPRIMENTO INTEGRAL do objeto, 

sugiro a APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS com ressalva, pelo motivo da 

Entidade não ter movimentado o recurso do patrocínio em conta aberta em instituição 

financeira pública, conforme determina a Lei Federal nº 13.019/2014. 

E, nos termos dos artigos 66, 67 e 69 do Decreto Federal nº 8.726/2016, 

encaminhe-se o presente Parecer Técnico Conclusivo à Presidência deste Conselho 

para julgamento e decisão. 

 

Florianópolis, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

Antonio Couto Nunes 

Gestor do Termo de Fomento nº 07/2019 

 

 


