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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA 

O 2º CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA idealizou e 
prototipou 18 (dezoito) projetos, a serem realizados em 06 (seis) mesorregiões e em 03 (três) eixos: 
Escola, Profissão e Cidade. Destes projetos, 08 (oito) foram selecionados por meio do Edital de 
Chamada Pública de Patrocínio Nº01/2017, portanto faz-se necessário a reabertura do Edital de 
Patrocínio a fim de selecionar os 10 (dez) projetos faltantes, nas respectivas regiões e eixos. 

2. OBJETO  

SUBSIDIAR O EDITAL DE PATROCÍNIO A SER LANÇADO PELO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SANTA CATARINA, REFERENTE A 10 (DEZ) DOS PROJETOS ORIUNDOS DO 2º 
CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, PROMOVIDO PELO 
CAU/SC, QUE OCORREU DE FORMA ITINERANTE NAS CIDADES PÓLO DAS SEIS MESORREGIÕES DE 
SANTA CATARINA, NO ANO DE 2016, E NÃO ATENDIDOS POR MEIO DO EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA Nº01/2017. 

 

 

 

3. APRESENTAÇÃO 

O presente Termo de Referência apresenta as diretrizes, condicionantes, requisitos e demais 
características necessárias para subsidiar os interessados em se habilitar para a execução dos 10 
projetos acima referenciados, cuja seleção se dará através de Edital de Patrocínio. 

 

 

14 e 15 julho 

13 e 14 outubro 

12 e 13 maio 

10 e 11 novembro 

08 e 09 setembro 

16 e 17 junho 
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4. O CONGRESSO 

O CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA na edição de 2016 
se caracterizou por ser uma ação itinerante do CAU/SC para estar presente nas 06 mesorregiões do 
Estado de Santa Catarina, através de eventos que ocorreram em suas cidades polo - Florianópolis, 
Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó, objetivando fomentar a discussão sobre as práticas 
pedagógicas, o exercício profissional e o seu reflexo na estruturação de nossas cidades, através de 
ações inovadoras e que se alinhem com o perfil do profissional do século XXI.  

Este evento foi estruturado em três eixos principais - ESCOLA|PROFISSÃO|CIDADE e contou com 
atividades que contemplaram uma palestra de abertura, uma palestra relacionada ao tema de cada 
um dos eixos, seguido de uma oficina específica, tratada na forma de Design Thinking. Cabe 
destacar que também foram realizadas palestras sobre Tabela de Honorários, utilização do SICCAU, 
Boas Práticas Profissionais, além de coleta de dados biométricos dos formandos e profissionais das 
regiões. Foram realizadas reuniões entre a Comissão de Ética do CAU/SC e os Núcleos de Decoração 
das regiões onde ocorreu o congresso. Também foram realizadas “atividades de rua” em cada uma 
das seis cidades, buscando a interação entre o Conselho, a rede local e a sociedade. 

O Congresso, estruturado em palestras e oficinas, teve como público alvo arquitetos e urbanistas 
(profissionais liberais, empresários, servidores públicos), agentes do setor público, coordenadores 
de curso, professores e alunos de cursos de arquitetura e urbanismo, bem como representantes 
das diversas entidades relacionadas à arquitetura e urbanismo. Inicialmente ocorreu uma palestra 
principal que fomentou o debate a inter-relação dos temas e na sequencia palestras setoriais e 
oficinas que deram origem aos 18 projetos objeto deste termo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As oficinas realizadas nas diversas etapas do congresso tiveram como resultado projetos 
prototipados de abrangência da mesorregião passíveis de serem apoiados pelo CAU/SC em 2017. 
A metodologia utilizada foi a do design thinking, que é uma importante ferramenta para a inovação, 
sendo um processo recíproco, interdependente e de aprendizagem resultante da transferência de 
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conhecimento. O termo vem ganhando notoriedade em todo o mundo, como uma nova maneira 
de pensar e abordar problemas, através de um modelo de pensamento centrado nas pessoas.  

O CAU/SC entende que o profissional do século XXI precisa inovar em suas ações, pensar coletivo, 
pensar inteligente, ter responsabilidade social e, sobretudo, resgatar a urbanidade de nossas 
cidades, através de atitudes colaborativas e em rede que priorizem as pessoas. Mas para tudo isso 
é preciso que a sociedade perceba porque podemos agregar qualidade em suas vidas e porque 
fazemos diferença. 
 
O CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA objetivou 
evidenciar porque ARQUITETO FAZ A DIFERENÇA, destacando as ações e o envolvimento do 
arquiteto e urbanista na ESCOLA|PROFISSÃO|CIDADE em sintonia com as necessidades e desejos 
em busca de espaços qualificados em suas diversas escalas. Desta forma além de se fazer presente 
o CAU SC oportunizou a integração profissional, a discussão sobre a função, a formação, o perfil e 
a atribuição do profissional, visando à valorização e a compreensão de suas ações, junto à 
sociedade.  
 
O resultado almejado, inclui os 18 projetos – três para cada uma das seis mesorregiões –  de modo 
que a sua execução seja oportunizada através da rede formada pelas entidades ligadas à 
arquitetura e urbanismo, abrangendo não apenas arquitetos e urbanistas, mas a sociedade como 
um todo. Estes projetos, em suas diversas especificidades, devem ser passíveis de serem 
reproduzidos posteriormente, integrando um banco de projetos que possam ser replicados. 
 
Maiores informações sobre o congresso poderão ser obtidas em www.cidadeinteligentepensa.com.br. 

 

5. VALOR PREVISTO 

O valor destinado para cada projeto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 100.000,00 
(cem mil reais). A contrapartida para o proponente é de 20%, conforme definido em Edital de 
Patrocínio específico. 

A despesa decorrente para a execução destes projetos possui recursos previstos para este fim. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO  

De acordo com o cronograma estipulado, os projetos devem ser desenvolvidos de julho a novembro 
de 2017 observando os prazos definidos no Edital de Patrocínio. 

 

7. BASE DOS PROJETOS 

A base dos projetos está relacionada aos debates e propostas oriundas das oficinas realizadas em 
cada mesorregião. Cada projeto ao ser desenvolvido foi pensado de modo a abranger a 
mesorregião, envolvendo as entidades locais, atores locais e comunidade, priorizando o trabalho 
da rede colaborativa e oportunizando a participação dos membros do congresso. 

http://www.cidadeinteligentepensa.com.br/
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Os projetos passíveis de serem apoiados pelo CAU/SC em 2017 devem atender aos requisitos: 

 ABRANGÊNCIA DA MESORREGIÃO  

 ORIUNDOS DO CONGRESSO ITINERANTE 

 PASSÍVEIS DE SEREM REPLICADOS 

 ENVOLVAM DIVERSOS ATORES 

 ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE E INSERIDOS NA REALIDADE LOCAL 

 PRIORIZEM TRABALHO EM REDE 

 

8. PROJETOS CONTEMPLADOS 

Os 10 projetos contemplados, oriundos do 2º CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SANTA CATARINA ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE, conforme abaixo identificados 
e descrição sumária constante na sequência. Para cada uma das seis mesorregiões foram 
contemplados três projetos. 

 ESCOLA PROFISSÃO CIDADE 

NORTE 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 

OESTE OFICINA DE INTERVENÇÃO 
URBANA - INTEGRAÇÃO ENTRE 
AS ESCOLAS DE ARQUITETURA E 
UBANISMO 

FORTALECER A REDE DE 
PROFISSIONAIS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

VALE ITAJAÍ AÇÕES DE ENSINO E EXTENSÃO 
ATRAVÉS DE ESCRITÓRIO 
MODELO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 
 

 

 
 

 

SERRANA 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 

GRANDE 
FLORIANÓPOLIS 

 
 

 

ARQUITETURA EM REDE – 
HABILITANDO PROFISSIONAIS 
PARA DEMANDAS DA 
SOCIEDADE VIA APLICATIVO 
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Mesorregião Oeste - cidade polo: Chapecó 

Realizado em 13, 14 e 15 de Julho de 2016 

EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  

OFICINA DE INTERVENÇÃO URBANA - INTEGRAÇÃO  
ENTRE 

AS ESCOLAS DE ARQUITETURA E UBANISMO 

FORTALECER  A REDE DE PROFISSIONAIS   DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Proporcionar a integração dos cursos de arquitetura e 
urbanismo da mesorregião oeste a partir da realização 
de oficinas de desenho urbano conduzida pelas escolas 
em suas cidades sede, e posterior seminário que 
oportunize a discussão das realidades locais, as soluções 
propostas e divulgação dos resultados obtidos. 
Professores e alunos através do desenho urbano como 
ferramenta para a qualificação do espaço urbano 
oportunizarão discussões sobre o planejamento das 
cidades, as várias formas de trabalho adotadas, bem 
como captar diferentes visões e contribuições para 
qualificar os espaços públicos das diversas cidades. 

Fomentar ações que oportunizem a discussão sobre a 
valorização do profissional de arquitetura e urbanismo nas 
diversas áreas de atuação, bem como que congreguem e 
despertem, nos profissionais da mesorregião oeste, a busca 
contínua não apenas do seu aprimoramento profissional, 
mas também pelo crescimento e fortalecimento dos 
profissionais como um todo. 

 

Mesorregião Norte - cidade polo: Joinville 

Realizado em 16 e 17 de Junho de 2016 

EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

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 

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. 
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Mesorregião Vale do Itajaí - cidade polo: Blumenau 

Realizado em 08, 09 e 10 Setembro de 2016 
EIXO ESCOLA 

AÇÕES DE ENSINO E EXTENSÃO ATRAVÉS DE ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Fomentar que as escolas de arquitetura e urbanismo da mesorregião do vale do Itajaí, debatam alternativas que 
incentivem ações e atividades através de escritório modelo de arquitetura e urbanismo, com ênfase na assistência 
técnica, com foco na realidade e através de intervenções que reconheçam no espaço urbano o espaço da cidadania e 
das trocas sociais. 
 

 

Mesorregião Serrana- cidade polo: Lages 

Realizado em 13, 14 e 15 de Outubro de 2016 

EIXO ESCOLA EIXO PROFISSÃO  EIXO CIDADE 

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 

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. 

 

Mesorregião Grande Florianópolis – cidade polo : Florianópolis 

Realizado em 10 e 11 de Novembro de 2016 

EIXO PROFISSÃO  

ARQUITETURA EM REDE – HABILITANDO PROFISSIONAIS PARA DEMANDAS DA SOCIEDADE VIA APLICATIVO 
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. 
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9. NORMAS A OBSERVAR 

Conforme Deliberação Plenária nº 127 de 13 de janeiro de 2017 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina –CAU/SC, será divulgado o Edital de Patrocínio Nº02/2017 para 
regulamentação e orientação na execução dos 10 (dez) projetos resultantes do 2º Congresso 
Catarinense de Arquitetos e Urbanistas e não atendidos pelo o Edital de Patrocínio Nº01/2017. 

 

10. PROPOSTAS 

As propostas referentes aos projetos oriundos do 2º CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE SANTA CATARINA ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE deverão conter, conforme abaixo 
discriminado: 

1 – Identificação do Projeto 

 Título do Projeto 
 Tema Central 
 Equipe Responsável 

 Proponente 
 Parceiros 

 Data de Realização 
 Local 

2 – Objetivos 

3 – Justificativa 

4 – Metodologia  

5 – Contextualização  

 Eixos ou Eixo (Relacionado aos eixos do Congresso Itinerante) 

6 – Público-Alvo 

 Abrangência (Relacionado a mesorregião a que pertence) 

7 – Formato do Evento 

 Lançamento  
 Local 
 Cronograma 
 Programação 
 Formato  
 Participação  
 Responsabilidades 
 Resultados  
 Inscrições  

8 – Plano de Divulgação 

9 – Orçamento Estimado Previsto 

10 – Cronograma de Desenvolvimento do Projeto 
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No escopo dos trabalhos deverão ser previstos atividades pós execução do projeto, que 
contemplem a análise crítica da metodologia, da estrutura, dos desdobramentos, dos resultados, 
das dificuldades bem como sugestões e possíveis correções de rumo, se for o caso, quando da 
replicação do projeto. Importante descrever os principais passos, o registro dos eventos e demais 
informações pertinentes e relevantes ao processo e ao produto obtido. Estes quesitos poderão ser 
produzidos através de: 

1 – Relatório Pós-Realização do Projeto 

2 – Análise do Projeto Realizado 

3 – Registro Fotográfico 

 

Demais itens conforme Edital de Patrocínio Específico 

 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

Curadoria do Congresso: 

Christian Krambeck – Conselheiro e Coordenador Adjunto da CEF/SC 

Giovani Bonetti – Conselheiro e Coordenador da CEP/SC 

Assessora da Curadoria: Fernanda Menezes – Gerente Técnica do CAU/SC 

Relatoria: Mayara Regina de Souza 

 

Curadoria dos Projetos: 

Christian Krambeck – Conselheiro e Coordenador Adjunto da CEF/SC 

Giovani Bonetti – Conselheiro e Coordenador da CEP/SC 

Thaelys Varaschin Olsen – Conselheira Suplente e Coordenadora Adjunta da CTPU/SC 

Assessora da Curadoria: Fernanda Menezes – Gerente Técnica do CAU/SC 

 

 

O presente termo de referência foi aprovado pela curadoria para subsidiar o Edital de Patrocínio 
para projetos oriundos do 2º CONGRESSO ESTADUAL DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE. 

 

 

Fernanda Maria Menezes 
Gerente Técnico do CAU/SC 


