
NOME DO PROJETO
NOTA 

MÁXIMA

Moradia 
Independente 
para Pessoas 

com Deficiência

Casa - 
morada do 

ser

Mobilizando a 
Comunidade para 

a Assistência 
Técnica

25 anos da 
Cooperativa 

Habitacional e 
Mista Shangrilá

Validação de uma 
metodologia de 

análise de risco e 
vulnerabilidade à 

saúde em ambientes 
construídos diante da 
pandemia de Covid-
19 e alta prevalência 
de Tuberculose em 

Manguinhos no 
município do Rio de 

Janeiro.

Demetre 
Anastassakis - 

Habitação social e 
política urbana

Melhorias 
habitacionais 

contra a Covid19: 
ATHIS em rede no 

Conjunto Tijolinho - 
Maré

Habitar o Porto: 
moradia popular e 

luta contra a 
remoção na 

ocupação Mariana 
Crioula

Condomínio “6 de Abril”

Canteiro Experimental 
da Habitação 

Agroecológica para 
Reforma Agrária 

Popular

a) Originalidade/Inovação do projeto : 
• Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos 
de originalidade e pertinência em relação ao Edital;
• Projetos com histórico de realização serão 
avaliados pela relevância das inovações propostas 
com foco no Edital.

0 a 2,5 1,00 2,0 2,0 2,5 2,2 1,00 2,00 2,00 2,5 2,5

b) Clareza, coerência e viabilidade do projeto 
• Serão analisadas a clareza na exposição dos 
objetivos, a coerência do cronograma de execução, 
da cota solicitada, da estratégia de divulgação e a 
viabilidade do projeto.

0 a 2,0 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 0,7 1,0 0,8 1,00 1,7

c) Qualidade das contrapartidas  
• Serão analisados o acesso dos arquitetos e 
urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo 
às ações propostas, otimização dos recursos com 
espaços e infraestrutura para a participação do 
CAU/RJ, a relevância das contrapartidas e seus 
desdobramentos para a atuação do CAU/RJ.

0 a 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 0,6 1,00 1,0 1,00 1,00

d) A relevância do projeto para o 
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo  
• Potencial do projeto para a produção e difusão do 
conhecimento para arquitetura e urbanismo; • 
Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem 
do CAU/RJ como fomentador da Arquitetura e 
Urbanismo para Todos

0 a 2,0 1,00 1,5 1,5 1,8 1,7 1,00 2,00 2,00 1,7 1,8

e) A relevância do projeto para a sociedade  
• As parcerias institucionais constantes das 
propostas, as quais potencializem as ações, 
otimizem recursos e, principalmente, promovam o 
potencial de multiplicação e  
• Potencial do projeto para alcance de benefícios 
diretos ou indiretos à sociedade;  • Desenvolvimento 
social inclusivo, de forma a contribuir para a redução 
de desigualdades entre gêneros, raças, etnias e 
classes e melhoria da qualidade de vida nos 
ambientes urbanos e rurais.

0 a 2,5 0,8 1,00 2,0 2,3 1,9 0,8 1,5 2,00 2,3 2,3

SOMA: 10 3,8 5,5 6,5 9,6 7,4 4,1 7,5 7,8 8,5 9,3


