Comissão Temporária de Patrocínio Cultural - CTPC

SÚMULA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PATROCÍNIO CTP-CAU/RJ
DATA:
LOCAL:

16 de novembro de 2021, quarta-feira
HORÁRIO:
Reunião Remota, realizada por meio de videoconferência
Noemia Lucia Barradas Fernandes
Lucinéia Lopes Evangelista
Gisele Raposo Labrea
Sofia Eder

PARTICIPANTES

ASSESSORIA

Adriano Arpad Moreira Gomes
Humberto Neto das Chagas (convidado)
Cláudio Antônio Lima Carlos (convidado)
Renata Cristina do Nascimento Antão
Patricia Cordeiro
Nanderson Pantoja

10h30 às 12h00

PRESENTE
PRESENTE
AUSENTE
AUSENTE (caiu a internet)
AUSENTE (Enviou as notas
previamente)
PRESENTE
PRESENTE
Secretária-Geral da Mesa
Chefe de Gabinete
Assessor da CTP

1.
Avaliação do Chamamento Público
A conselheira Noemia abriu a reunião, lembrando os presentes que os projetos a serem avaliados:
a) Exposição de Encerramento dos 100 anos do IAB/RJ
b) Fórum Cidade, Favela e Patrimônio – Plano Anual de Trabalho 2022 (Museu de Favela)
c) Seminário Habitação Popular nas Áreas Centrais: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador (IPPUR)
d) Arquitetura em revista: Serie “Arquivos” do portal do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD)
da FAU UFRJ.
Os critérios a serem avaliados na atribuição de notas foram:
1.
Clareza e coerência na apresentação do projeto – no qual será analisada a clareza na
exposição dos objetivos e sua relevância em relação às contribuições para a valorização da
Arquitetura e Urbanismo, a coerência do cronograma de execução, da cota solicitada e os
aspectos técnico-operacionais.
Nota máxima: 20
2.
Coerência e efetividade do plano de comunicação do projeto – no qual será analisada a
viabilidade de realização do plano de divulgação proposto, bem como seu potencial de
efetividade para a valorização da imagem do CAU/RJ.
Nota máxima: 10
3.
Qualidade das contrapartidas – no qual será analisado o acesso dos Arquitetos e Urbanistas
às ações propostas, otimização dos recursos para a participação do CAU/RJ, a relevância das
contrapartidas e alcance dos resultados esperados para o CAU/RJ.
Nota máxima: 20
4.
Relevância do projeto para o fortalecimento da arquitetura e o urbanismo
Nota máxima: 50
A coordenadora sugeriu que cada participante desse suas notas por projeto:
a) Exposição de Encerramento dos 100 anos do IAB/RJ
O projeto é grande relevância para o campo da Arquitetura e Urbanismo, tratando-se de uma
instituição história que este ano comemora seu centenário. A Comissão avaliar a importância de
o CAU/RJ apoiar e valorizar as entidades e sua trajetória, e do marco necessário de encerramento
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das comemorações dos 100 anos do IAB, especialmente por termos passado pelo período de
isolamento sanitário e a entidade ter mesmo na diversidade realizado um conjunto de ações de
extrema importância para a Arquitetura e Urbanismo a nível nacional e internacional, como o
CONGRESSO UIA 2021 e tantas outras atividades relevantes.
Para os avaliadores a proposta poderia ter trazido mais detalhamento para ilustrar as realizações
feitas pelo IAB/RJ no decorrer do ano de 2020 e 2021, mesmo assim a proposta demostra a
importância que a “Exposição de Encerramento dos 100 anos do IAB/RJ” tem no contexto atual
para a valorização e reconhecimento da arquitetura e do urbanismo.
b) Fórum Cidade, Favela e Patrimônio – Plano Anual de Trabalho 2022 (Museu de Favela)
A proposta traz um tema extremamente relevante que é a democratização da discussão do
território das favelas e sua interface com o direito à cidade. A proposta ainda versa sobre o
preconceito que se tem em relação à favela, vista como marginal à cidade. Fórum Cidade, Favela
e Patrimônio demostra a potência cultural destes territórios e de sua população. Para os
avaliadores, dar foco a favela enquanto espaço de atuação profissional dos Arquitetos e
Urbanistas é um primeiro passo para a amortização da dívida histórica da sociedade Brasileira. A
proposta apresentada é clara em sua apresentação, porém, essa poderia ser apurada
graficamente e com mais detalhamento. A proposta é de boa qualidade e criativa no que
concerne as contrapartidas apresentadas.
c) Seminário Habitação Popular nas Áreas Centrais: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador (IPPUR)
O projeto de grande qualidade e relevância. Possibilita uma discussão que vai além do território
do Rio de janeiro e traz novas abordagens para o tema da habitação. O projeto apresentado
também traz a perspectiva das transformações através das intervenções públicas, indo além do
tema habitação, abordando a questão social das populações que vivem nestes espaços, o que foi
visto com grande valia pelos avaliadores. A proposta é clara em sua apresentação e possui um
plano de comunicação correto e contrapartidas de boa qualidade.
d) Arquitetura em revista: Série “Arquivos” do portal do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD)
da FAU UFRJ.
Projeto é de grande relevância para a valorização, reconhecimento e fortalecimento da
arquitetura e urbanismo. Tema latente em discussões atuai, os acervos de arquitetura e
urbanismo necessitam de atenção, cuidado e valorização.
O projeto proposto é claro, objetivo, coerente e muito bem apresentado, e traz ações essenciais
e necessárias para a preservação do acervo de 03 arquitetos de extrema importância a nível
regional e nacional, Marcos Konder Netto, Luiz Mario Xavier e Ítalo Campofiorito, este último
arquiteto tem seu nome homenageado no Patrocínio Cultural do CAU/RJ devido toda a sua
trajetória no campo da arquitetura e urbanismo e da cultura.
Os conselheiros e o convidados participantes desta Comissão Temporária de Patrocínio Cultural
entendem ser missão do CAU/RJ zelar pela memória da arquitetura e urbanismo, pelos acervos
públicos tão dignos e importantes, e poder vincular o nome do CAU/RJ a esta inciativa que muito
nos orgulha.
O plano de comunicação apresentado na proposta e as contrapartidas potencializam, estimulam
e reforçam a necessidade de ações e projetos com a intenção da preservação dos acervos dos
arquitetos e da conservação dos mesmos de forma adequada em território nacional, evitando
que este patrimônio nacional, que são acervos dos arquitetos, artistas, pesquisadores sejam
dissociados e saiam de nosso país.
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Dessa forma, todos os projetos foram contemplados, ficando com a seguinte classificação:
1) 1º colocado - Projeto: Seminário Habitação Popular nas Áreas Centrais: Rio de Janeiro, São Paulo
e Salvador
Proponente: IPPUR
Valor contemplado: R$ 19.600,00
2) 2º colocado - Projeto: Arquitetura em revista: Serie “Arquivos” do portal do Núcleo de Pesquisa
e Documentação (NPD) da FAU UFRJ
Proponente: Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) da FAU UFRJ
Valor contemplado: R$ 40.000,00
3) 3º colocado - Projeto: Fórum Cidade, Favela e Patrimônio – Plano Anual de Trabalho 2022
Proponente: Museu de Favela
Valor contemplado: R$ 19.993,00
4) 4º colocado - Exposição de Encerramento dos 100 anos do IAB/RJ
Proponente: IAB/RJ
Valor contemplado: R$ 20.000,00
A Comissão, considerando o saldo remanescente no montante destinado ao Edital 2021, já
disponibilizado no planejamento orçamentário do CAU/RJ para 2021, e considerando a justificativa
apresentada pelo proponente NPD/UFRJ, quanto a gravidade enfrentada pelo acervo da UFRJ, concedeu
o acréscimo solicitado pelo Núcleo, aprovando a conceção de uma cota de patrocínio no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais) para o NPD.
5.
Informes
A coordenadora Noemia falou sobre a possibilidade de parcerias com o CAU/RJ, e da importância do
debate sobre o patrimônio público.

6.
Encerramento
Presenças
A reunião foi encerrada às 12h00 com os(as) participantes acima nominados(as).
de forma digital por NOEMIA LUCIA
NOEMIA LUCIA BARRADAS Assinado
BARRADAS FERNANDES:01093067756
FERNANDES:01093067756 Dados: 2021.12.16 21:52:36 -03'00'

Noemia Lucia Barradas Fernandes
Coordenadora da Comissão Temporária de Patrocínio Cultural - CAU/RJ
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