APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Curso de Formação:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS):
perspectivas a partir da Lei n. 11888/2008 para o Estado de Mato Grosso –
ETAPA 1 e ETAPA 2.
Proponente:
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato
Grosso – FUNDAÇÃO UNISELVA.
Responsável Técnico Pelo Projeto:
Andrea Arruda (EPURA/UFMT); Doriane Azevedo (EPURA/UFMT).
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato
Grosso.
Realização/Organização:
Grupo de Pesquisa e Extensão – Estudos de Planejamento Urbano e Regional
(EPURA/UFMT).
Patrocínio:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU-MT).
Objeto da Parceria:
Curso de formação em ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL (ATHIS), classificado no âmbito do Chamamento Público CAU/MT n.
01/2019, Processo Administrativo n° 771398/2018.
As ações previstas na parceria pretendem situar as possibilidades de
atuação do profissional arquiteto urbanista no campo da Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), estimulando o debate
sobre a consolidação dos direitos à moradia digna e à cidade, bem como
sobre quais as perspectivas a partir da Lei n. 11888/2008 para o Estado de
Mato Grosso.
Público alvo:
Profissionais arquitetos urbanistas e áreas afins, técnicos e gestores públicos
das diferentes esferas governamentais, Universidades, Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
Associações de Moradores, membros de ONG’s, estudantes do curso de
arquitetura e urbanismo e áreas afins, sociedade civil.
Número de vagas:
a. Formação teórica ABERTA para público geral: 200 participantes,
mediante inscrição prévia.
b. Formação PRÁTICA para público específico: até 30 participantes com
seleção prévia.

PROGRAMA PRELIMINAR
Formação ABERTA (eixo 1) - 14 e 15 de abril
14|04 - MANHÃ (3H)

15|04 - MANHÃ (3H)

8h30 . Abertura: CAU/MT; EPURA/UFMT; UCAM.

8h30 . Palestra aberta:

9h30 . Palestra aberta:

ATHIS e melhorias habitacionais.

ATHIS e Políticas Públicas - enquadramento histórico,
jurídico, institucional.

Arranjos institucionais possíveis.

11h . Abertura Mostra ATHIS/MT
14|04 – TARDE (3H)

15|04 – TARDE (3H)

14h . Palestra aberta:

14h . Palestra aberta:

Dimensão das necessidades urbanas e habitacionais:
identificação, caracterização e mensuração em
contexto nacional e regional.

ATHIS e a dimensão urbana ambiental dos assentamentos.
Arranjos institucionais possíveis.

14|04 – NOITE (2H)

15|04 – NOITE (2H)

18h30 . Mostra filme e roda de conversa:

18h30 . Palestra e Roda de conversa:

Arquitetura como prática política (USINA).

Projeto Kizomba – Na rota da Ancestralidade.

Local: Museu de Imagem e Som (MISC).

Musseques e paradigmas de intervenção em Luanda.
Local: Museu de Imagem e Som (MISC).

Formação PRÁTICA (eixo 2) e Organização da agenda ATHIS/MT (eixo 3) - 16, 17 e 18
16|04 - MANHÃ (4H)

17|04 – MANHÃ E TARDE (8H)

8h . Visita técnica:

Atividade prática:

Identificação das condições urbanas, ambientais e
habitacionais na RMRVC. Público: 30 participantes.

Grupos de Trabalho para ensaio prático propositivo:

16|04 - TARDE (3H)
14h . Atividade prática:

1. dimensão urbana ambiental: propostas de urbanização
e regularização fundiária;
2. dimensão do edificado: propostas de
habitacionais e/ou edifícios comunitários;

melhorias

Definição das questões norteadoras. Sistematização e
organização do trabalho coletivo. Definição dos eixos
de atuação na oficina prática.

3. arranjos institucionais possíveis no campo da ATHIS/MT.

15h . Oficina prática/metodológica para:

17|04 - TARDE (3H)

1. identificação, caracterização das condições
urbanas e demandas por regularização fundiária;

Atividade prática:

2. identificação, caracterização e mensuração das
necessidades habitacionais;

(continuação). Público: 30 participantes.

3. arranjos institucionais possíveis em contexto
regional/nacional. Procedimentos para planos e
projetos em HIS. Fontes de financiamento.
Público: 30 participantes.
16|04 - NOITE (2H)

Público: 30 participantes.

Grupos de Trabalho para ensaio prático propositivo.
18|04 – MANHÃ (3H)
Apresentação dos Grupos de Trabalho:
Propostas e possibilidades de atuação em ATHIS.
Encerramento:

18h . Mostra filme e roda de conversa:

Lei de Assistência Técnica: perspetivas e desafios para o
Estado de Mato Grosso.

Jardim União: o direito de estar (PEABIRU/USP).

Construção da agenda ATHIS (regional e nacional).

