
critério A critério B critério C critério D critério E nota final

1º
Universidade Federal 

do Rio de Janeiro

Re-conecta Rio: 

Arquitetura, Patrimônio e 

Sítios Fortificados

19 34.150,00

Projeto muito original e inovador pela abordagem ao patrimônio. Coerente e 

muito claro, ressalta-se a efetividade do plano de comunicação e a ótima 

qualidade de contrapartidas. O projeto é muito relevante, ainda com 

prospetiva internacional.

10 26 10 20 30 96

2º
Sociedade de Promoção 

da Casa Oswaldo Cruz
Ação Cidade Acessível 2 35.000,00

Projeto bem original e inovador, de excelente coerência e clareza na 

apresentação. Bem efetivo o plano de comunicação com alta qualidade de 

contrapartidas. O projeto é muito relevante, até com prospetiva 

internacional.

10 26 8 18 30 92

3º
Observatório de Favelas 

do Rio de Janeiro
Oficina Imagens 4a 25.725,00

Projeto original, ainda inovador especialmente por conta do alto impacto 

social. 

Claro e bem coerente, tem um ótimo plano de comunicação, com 

contrapartidas valiosas envolvendo muitas pessoas. O projeto tem relevância 

local.

9 25 8 18 30 90

4º
Instituto Federal de 

Educação e Tecnologia 

Fluminense

Encontro Nacional de 

Ensino de Paisagismo em 

Escolas de Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil

4 30.000,00

O projeto, abrangendo o paisagismo, pertence a uma serie histórica com 

tarefa inovadora. Claro e coerente, tem um eficiente plano de comunicação 

com contrapartidas relevantes. Com atuação no interior do estado, tem 

relevância regional e nacional.

6 25 8 18 28 85

5º
Instituto Cultural Carlos 

Scliar
Publicação do livro Casa 

da Flor
21 26.160,75

Projeto original e inovador, especialmente por conta do desdobramento entre 

arquitetura, arte e patrimônio. Claro e coerente, tem um plano de 

comunicação bom, com boas contrapartidas. A exposição acontece no interior 

do estado, com relevância regional.

9 25 9 15 25 83

6º
 Universidade Federal 

do Rio de Janeiro
FauPublica 7 24.035,00

O projeto é original e inovador de fato, por conta da Universidade envolvendo 

professores, pesquisadores e estudantes por meio de um papel coletivo 

editorial. Suficientemente claro e coerente, tem um bom plano de 

comunicação, com contrapartidas de qualidade. O projeto tem 

desdobramento local com prospetiva nacional e até internacional.

7 30 4 15 26 82

7º

 Sociedade dos 

Engenheiros e 

Arquitetos do Estado do 

Rio de Janeiro

Mario Ferrer - arquitetura 

em expansão
10 24.925,00

Projeto original e inovador valorizando o trabalho do arquiteto e urbanista 

carioca Mario Ferrer. Suficientemente claro e coerente, tem um plano de 

comunicação bom, com contrapartidas de qualidade. O projeto tem 

relevância local e regional.

7 30 6 12 25 80

8º Faculdades Católicas

Apoio para realização de 

exposição e publicação 

resultantes do Workshop 

Arquitetura Humanitária 

(Telheiro de Idéias 

Rocinha)

22 0,00

Projeto original e inovador, dando centralidade a uma questão emergente e 

de grande relevância para arquitetos, urbanista e a sociedade de forma 

ampla. Apresentação clara e coerente, entretanto, não dá detalhamento de 

alguns pontos relevantes como a etapa de montagem itinerante, o destino 

das peças após o período de exposição e a programação do evento. Plano de 

comunicação bom, com contrapartidas relevantes. 

10 24 7 10 28 79

9º
Centro de Teatro do 

Oprimido
Cidadania em cena 14 0,00

Projeto original e inovador, dando centralidade a uma temática de grande 

relevância para arquitetos, urbanistas e a sociedade de forma ampla. 

Apresentação suficientemente clara, incluindo um razoável plano de 

comunicação e boas contrapartidas, entretanto, o projeto carece de 

adequação, especialmente em relação aos itens previstos no orçamento a ser 

financiado pelo CAU.

9 20 8 15 27 79
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10º Faculdades Católicas
Mulheres na Habitação e 

no Urbanismo
24 0,00

Projeto original e inovador, especialmente pela centralidade dada ao recorte 

de gênero na produção no campo da arquitetura e do urbanismo. Projeto 

apresentado de forma clara e coerente. Ressalta-se a efetividade do plano de 

comunicação e a qualidade de contrapartidas.

8 25 8 15 20 76

11º

IBEFEST – Instituto 

Brasileiro de Estudos de 

Festividades 

Audiovisuais

Archcine 25 0,00

Projeto com apresentação insuficiente, embora pareça ter grande relevâcia, 

um bom plano de comunicação e boas contrapartidas. Não configura uma 

proposta inovadora, pois vem sendo realizado com financiamento do CAU nos 

últimos anos.

8 8 10 20 30 76

12º
Associação Cultural de 

Estudos 

Contemporâneos

Atlas da Evolução Urbana 

do Subúrbio Carioca
3 0,00

Projeto original por abordar uma área carente de estudos desse tipo, A Zona-

Norte Suburbana, em confronto com o Centro Histórico e a Zona-sul do Rio de 

Janeiro. Entretanto, o formato escolhido para a apresentação do produto, 

uma publicação impressa, nos pareceu limitada, tanto do ponto de vista do 

alcance ao público quanto da usabilidade para futuros desdobramentos, e 

incoerente com o próprio processo de elaboração do produto.

9 22 6 16 22 75

13º ABEA

Cidade + Universidade + 

Sociedade-Seminário 

Internacional de Ensino de 

Arq. e Urbanismo

1 0,00

Apesar da coerência e clareza na apresentação da proposta, e a boa qualidade 

de contrapartidas, o Projeto peca por sua originalidade, isto é, não apresenta 

nada que se destaque em relação aos demais projetos de Seminários, 

Congressos e Conferências apresentados no Edital.

4 20 7 16 24 71

14º IPPUR/UFRJ
Planejamento e Conflitos 

Urbanos: experiências
13 0,00

Apesar da coerência e clareza na apresentação da proposta, da relevância da 

temática e das experiências abordadas, o projeto peca por sua originalidade, 

isto é, não se destaca  em relação aos demais projetos de Seminários, 

Congressos e Conferências apresentados no Edital.

5 20 7 10 28 70

15º
Associação Floresta 

Protegida

Projeto Kikré-Repensar a 

arquitetura Kaiapó
23 0,00

Projeto original e inovador, de relevância destacada, especialmente pelo tema 

abordado e pela articulação entre diferentes regiões do país. Projeto 

apresentado de forma clara, entretanto carecendo de mais detalhes sobre as 

parcerias já estabelecidas e o cronograma de despesas previstas para custeio 

pelo presente edital. Plano de comunicação bom. Quanto à previsão de 

contrapartidas, ressaltam-se as restrições à exposição da marca do CAU/RJ e a 

pequena quantidade de volumes de distribuição gratuita. 

9 22 5 5 28 69

16º
Universidade Federal 

do Rio de Janeiro

Crise, crítica e 

intervenção. Uma 

exposição sobre o 

Congresso Internacional 

Extraordinário de Críticos 

de Arte

6 0,00

Projeto relevante, pela qualidade do material e do trabalho da entidade e 

equipe técnica reconhecida. Entretanto, a Comissão decidiu priorizar projetos 

que abordem discussões e arquitetos mais atuais e ainda carentes de 

incentivo, e que possam alcaçar toda a comunidade, além dos arquitetos.

6 20 8 15 20 69

17º
 Universidade Federal 

do Rio de Janeiro

Portal NPD online e a 

coleção Jorge Machado 

Moreira

9 0,00

Projeto relevante, pela qualidade do material e do trabalho da entidade e 

equipe técnica reconhecida. Entretanto, a Comissão decidiu priorizar projetos 

que abordem discussões e arquitetos mais atuais e ainda carentes de 

incentivo, e que possam alcaçar toda a comunidade, além dos arquitetos. 

7 25 4 12 20 68

18º

 Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais 

do Município do Rio de 

Janeiro

Andar a pé: uma 

obrigação profissional. O 

olhar de um jornalista-

urbanista sobre o Rio de 

Janeiro

12 0,00

Projeto relevante, trazendo justa homenagem. Suficientemente claro, 

entretanto com informações pouco elaboradas quanto às despesas previstas 

para custeio pelo presente patrocínio. Ressalta-se a efetividade do plano de 

comunicação e a qualidade das contrapartidas, especialmente a gratuidade 

do acesso. 

4 15 10 17 20 66



19º
Associação Cultural 

Corpo Rastreado

Exposição de Fotografia - 

Rio Enquadrado
20 0,00

Projeto original e inovador, especialmente pela proposta de diálogo entre 

arquitetura e fotografia. Apresentação clara, entretanto, não há 

detalhamento de alguns pontos essenciais como público-alvo, parcerias, 

visitas guiadas propostas e o destino das peças após o término da exposição. 

O projeto é relevante, ainda com perspectiva de alcance de público 

internacional.

5 20 4 10 25 64

20º
Universidade Federal 

Fluminense

25 anos do Programa 

Favela-Bairro
8 0,00

Projeto original, visando ampliar a visibilidade de um tema relevante. A 

apresentação do projeto e do seu plano de comunicação são insuficientes. O 

projeto apresenta poucas estratégias de diálogo com a sociedade de forma 

mais ampla.

4 20 6 10 20 60

21º
Associação Carioca de 

Prestadores de Serviços 

Artísticos e Culturais

Jogo arquitetura carioca 17 0,00

Projeto original, propõe um novo instrumento de disseminação de 

conhecimentos sobre a arquitetura carioca. No entanto, a apresentação do 

projeto, seu plano de comunicação e as contrapartidas propostas são 

insuficientes. O projeto não detalha as estratégias de distribuição do produto 

resultante.

8 15 5 10 20 58

22º
Universidade Federal 

do Rio de Janeiro

Arquitetura conta história: 

visitas mediadas pelo 

Campo de Santana

15 0,00

Projeto com apresentação bastante clara e coerente, com boas 

contrapartidas, porém com plano de comunicação insuficientemente 

detalhado. Carecem ainda de detalhamento os itens do orçamento a serem 

financiados pelo CAU.

5 20 6 10 15 56

23º
Associação Nacional de 

Artes e Cultura

Parque Guinle-Arquitetura 

e  tempo-livro
18 0,00

Apesar da suficiente coerência e clareza na apresentação da proposta, o 

projeto peca por sua originalidade, isto é, não se destaca em relação aos 

demais projetos de publicações apresentados no Edital, inclusive quanto à 

relevância da temática proposta. O plano de comunicação e as contrapartidas 

propostas são insuficientes.

2 15 5 10 14 46

24º
Associação Nacional de 

Prestadores de Serviços 

Artísticos e Culturais

Botafogo - A história do 

bairro
16 0,00

Apesar da suficiente coerência e clareza na apresentação da proposta, o 

projeto peca por sua originalidade, isto é, não se destaca em relação aos 

demais projetos de publicações apresentados no Edital, inclusive quanto à 

relevância da temática proposta. O plano de comunicação e as contrapartidas 

propostas são insuficientes.

2 15 5 10 14 46

25º Aquagismo
BAUPAL-Biblioteca 

Prof.Antonio Leitão
11 0,00

Projeto claro, porém com poucas inovações em relação aos canais já 

estabelecidos de circulação de produção literária do campo da arquitetura e 

do urbanismo. Plano de comunicação insuficiente, com contrapartidas 

restritas à página digital do projeto. O projeto tem relevância circunscrita aos 

profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo, com poucas 

estratégias de diálogo com a sociedade de forma mais ampla.

4 20 4 6 10 44

26º
1.    Trio Carioca 

Produções Ltda

Outros corpos Outras 

cidades
5 0,00

A proponente é uma sociedade por quotas, com fins lucrativos, contrariando, 

assim, a vedação contida no item 5.1., “a” do Edital, para habilitar-se ao 

patrocínio, ficando por isso eliminada.

0 0 0 0 0 0


