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Natal, 20 de novembro de 2020. 

 

Em atendimento à etapa 2 do Edital de chamamento para arquitetos e urbanistas do CAU/RN ATHIS 

2020, segue a avaliação do candidato classificado com base na pontuação da análise da proposta. 

Proponente: PLANEJE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 

11. Critérios de Avaliação 

Critérios  Descrição  Nota Nota 

a) Relevância do projeto 
para a mitigação dos 
impactos decorrentes 
da pandemia Covid-19 

Potencial do projeto em mitigar os impactos da crise 
humanitária provocada pela Pandemia Covid-19 às 
famílias em vulnerabilidade socioeconômica, através da 
arquitetura e urbanismo, socialmente comprometido. 

Até 
3,0 

 
 
3,0 

b) Inclusão e 
atendimento do 
projeto aos objetivos 
estratégicos do ATHIS 

Serão analisados o grau de atendimento e contribuição da 
proposta aos objetivos estratégicos do Planejamento 
estratégico de Implementação de ATHIS do CAU/RN: A) 
Fomentar a ATHIS enquanto política pública; B) Apoiar 
profissionais autônomos, pequenos e médios escritórios 
que atuam com ATHIS no Rio Grande do Norte; C) 
Promover a ATHIS como ferramenta de inclusão e 
promoção da justiça social. 

Até 
1,0 

 
 
 
 
1,0 

c) A relevância da 
proposta para o 
desenvolvimento de 
ações voltadas à HIS 

Potencial da proposta para a produção e difusão do 
conhecimento para assistência técnica de habitação de 
interesse social; Visibilidade institucional e fortalecimento 
da 
imagem do CAU/RN como fomentador da Arquitetura e 
Urbanismo para Todos; Potencial da proposta para 
alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade; 
desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribuir 
para a redução de desigualdades e a melhoria da 
qualidade devida nos ambientes urbanos e rurais, no 
âmbito do 
enfretamento à crise humanitária decorrente da pandemia 
Covid-19 

Até 
3,0 

 
 
 
 
 
 
 
3,0 

d) Originalidade/Inovação 
da proposta 

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. 

Até 
2,0 

 
 
2,0 

e) Clareza e coerência na 
apresentação da 
proposta 

Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos e 
sua relevância em relação às contribuições para o 
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, a coerência 
do cronograma de execução, da cota solicitada e da 
estratégia de divulgação. 

Até 
1,0 

 
 
1,0 

TOTAL   10,0 10,0 

 

 
 

 
 
André Felipe Moura Alves                      Eunádia Silva Cavalcante               Cláudia Ferreira de Queiroz Serejo 
  Comissão ATHIS 2020               Comissão ATHIS 2020               Comissão ATHIS 2020 
 

 
 


