Anexo IV
I PLANO DE TRABALHO DO ACT ATHIS DF: II JORNADA DE ASSITÊNCIA
TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – II JATHIS

1. DO OBJETO
O presente Plano de Trabalho tem como objeto a realização da II Jornada de
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – II JATHIS, em conformidade
com o Acordo de Cooperação Técnica para promoção da ATHIS – Assistência Técnica
em Habitação de Interesse Social no âmbito do Distrito Federal.
2. DOS OBJETIVOS
I - Fomentar a implementação da Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que
assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita
para o projeto, a reforma e a construção de habitação de interesse social, como parte
integrante do direito social à moradia.
II - Fomentar conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social (ATHIS) que oriente a formação e o aperfeiçoamento do exercício
profissional por meio da II JATHIS;
III - Potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional em
ATHIS por meio da prática do exercício projectual;
IV - Fomentar atividade de extensão universitária junto às comunidades
assistidas pela CODHAB com a colaboração de profissionais comprometidos com seu
aperfeiçoamento profissional em ATHIS, por meio da II JATHIS, que se realizará em
diversas etapas.
V - Proporcionar experiência prática e oferta de assistência efetiva às famílias
pré-selecionadas pela CODHAB que necessitem de Assessoria técnica para a melhoria
habitacional.
VI - Incitar o censo crítico de estudantes e profissionais acerca das
particularidades e dificuldades da implantação de outros modos de assessoria para
promoção de melhorias habitacionais contextualizadas, a partir da discrepante realidade
sócio espacial do DF, através da imersão em comunidades de Áreas de Regularização
de Interesse Social (ARIS) do Distrito Federal.

3. DA JUSTIFICATIVA
A Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social é parte do
projeto que tem por objetivo incorporar e naturalizar as ações de assistência técnica na
atuação ordinária de profissionais ligados diretamente no planejamento e construção
das cidades, desde sua formação técnica, de graduação, até as que visam a formação
continuada de profissionais em exercício.
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O projeto EMAT (Escritório Modelo em Assistência Técnica) é pauta histórica
presente na agenda das entidades profissionais de arquitetura e urbanismo e vem
sendo objeto de diversas iniciativas no Brasil há vários anos, onde são criadas e
testadas diversas ações de implementação e gestão. Na versão que estrutura a JATHIS
a construção do EMAT envolve a participação de estudantes de graduação e nível
técnico, profissionais de nível técnico e superior e a própria sociedade civil que contribui
com a formação de profissionais e, ao mesmo tempo, se beneficia diretamente dos
resultados das ações do projeto.
Entendida como uma das etapas de construção do EMAT, a JATHIS vem atuar em
prol da sensibilização dessas categorias profissionais ao tema da Assistência Técnica
em Habitação de Interesse Social, baseando-se nos princípios preconizados na lei nº
11.888/2008. Em termos gerais, é elaborada como atividade de extensão de ensino
com o objetivo prático de capacitar profissionais, em todos os níveis de formação, para
lidar com as especificidades inerentes ao trabalho em ATHIS.
A JATHIS é uma idealização da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo (ABEA) e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Distrito
Federal (IAB/DF). Sua gênese é de uma atividade de extensão de ensino e seu
desenvolvimento, sobretudo em sua segunda edição, incorpora resultados práticos ao
exercício acadêmico e pretende oferecer o substrato técnico necessário à
materialização das obras ao entregar os projetos executivos para as famílias que serão
apontadas segundo a metodologia desenvolvida pela Companhia de Desenvolvimento
da Habitação do DF (CODHAB).
Em 2017, o evento foi viabilizado com recursos do CAU/DF como iniciativa
do Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU/DF),
repetindo-se a experiência em 2018. A I JATHIS teve como público alvo os cursos de
graduação em Arquitetura e Urbanismo e teve como objetivo primordial a sensibilização
de estudantes, de professores e das IES do DF para aspectos profissionais e sociais
da Assistência Técnica e as atividades de extensão universitária. A atividade promoveu
a integração entre estudantes de diversas instituições de ensino sobre o tema,
proporcionando um rico aprendizado com o apoio das equipes técnicas da CODHAB.
Em sua segunda edição, no ano de 2018, espera-se avançar com a II
JATHIS trazendo profissionais formados para atuar em equipe junto com os alunos,
ampliando assim a capacidade de alcance da Jornada, que se efetiva como um dos
principais eventos do país que influenciam na prática profissional e no papel social do
arquiteto e urbanista na promoção digna da assistência técnica à habitação de interesse
social e à construção de nossas cidades de forma mais justa.
A Deliberação Plenária DPOBR Nº 0056-07/2016, que aprova as Diretrizes para
elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2017 direcionando, no
mínimo, 2% da arrecadação líquida de cada CAU/UF e do CAU/BR para projetos de
ATHIS.
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Por fim, por meio da atividade articulada e coordenada das entidades de
arquitetura e urbanismo, das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo,
do Instituto Federal de Brasília e da CODHAB, a realização II JATHIS é mais uma
iniciativa que vem corroborar com o esforço necessário que a sociedade deve fazer no
sentido de lutar contra os efeitos deletérios de um sistema que reproduz a lógica de
indução à desigualdade econômica, social e espacial.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
4.1 Atribuições comuns aos partícipes:
I - Planejar, coordenar e executar ações integradas, com vistas a estimular a
atuação de profissionais da área de arquitetura e urbanismo em ações de
qualificação urbana e arquitetônica em áreas de habitação de interesse social;
II - Manter a comunicação e divulgação de ações promovidas pelos participantes
na área de habitação de interesse social;
III - Disponibilizar material de interesse recíproco relativos às experiências de
atuação profissional, programas e projetos nas áreas de habitação de interesse
social;
IV - Organizar eventos, seminários e ciclos de palestras com vistas a formação e
troca de experiência entre os partícipes, em especial a II JATHIS;
V - Acompanhar a execução dos trabalhos até a entrega final dos projetos.
4.2 Atribuições específicas do CAU/DF:
I - Publicar Edital de Chamamento Público para seleção de profissionais para
participar das equipes da II JATHIS;
II - Selecionar os profissionais e enviar ao IAB;
III - Apoiar financeiramente a realização da II JATHIS conforme detalhamento
constante da tabela - Item 7 do presente instrumento.
4.3 Atribuições especificas do IAB/DF:
I - Fazer a distribuição dos arquitetos por localidades, consolidar dados e
disponibilizar para a CODHAB;
II – Responsabilizar-se pela Disponibilização do local para realização da II
JATHIS, pela organização de inscrições de outros participantes, pela organização das
equipes e pelo contato com palestrantes;
III - Firmar compromisso com o IFB-Instituto Federal de Brasília (Campus
Samambaia) para a disponibilização de espaço necessário à realização do evento;
IV - Organizar a lista de profissionais selecionados no Edital com vistas a:
a. Fazer o agendamento da 1ª reunião preparatória a ser realizada na semanavéspera do evento
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b. Disponibilizar local para realização da reunião preparatória
V - Fazer a intermediação com as instituições de ensino que por sua vez
promoverão a seleção dos estudantes participantes.
4.4 Atribuições específicas da CODHAB:
I - Fazer reunião com profissionais para apresentar a CODHAB e o programa de
“Melhorias Habitacionais” de forma a aproximar o profissional do objeto de estudo;
II - Selecionar as famílias que serão beneficiadas pelas ações de ATHIS;
III - Propiciar a capacitação dos profissionais e discentes em ATHIS, conforme o
avençado no ACT.
IV - Fazer cumprir o disposto no Acordo de Cooperação Técnica e em seus
anexos.

5. DAS ATIVIDADES DA II JATHIS
As atividades da II JATHIS se iniciarão com a publicação do edital de chamamento
de 20 (vinte) profissionais regularmente registrados e quites com as anuidades do
CAUDF, os quais serão selecionados para esta ação de aprimoramento profissional em
ATHIS, que contará com ajuda de custo do CAUDF, o qual, por possuir orçamento
próprio para ações de ATHIS, se compromete financeiramente com os gastos
relacionados à logística da realização da II JATHIS previstos neste instrumento.
O edital de chamamento deverá prever a seleção de profissionais participantes
conforme ordem de recebimento de correio eletrônico contendo a ficha de inscrição com
termo de aceite das condições de participação constantes do edital. Deverão ser
priorizados aqueles profissionais que se declararem com maior disponibilidade de
tempo para se comprometer com as oficinas niveladoras, de levantamentos, de
projetos, memorial e orçamento, e a própria conclusão de até dois projetos sob sua
responsabilidade técnica. O comprometimento que estará previsto no edital é que esse
profissional registre junto ao CAU DF até dois projetos de requalificação habitacional
iniciados na II JATHIS, que deverão ser entregues completos conforme cronograma
deste plano de trabalho, dentro do limite do valor da obra do programa de melhorias
habitacionais da CODHAB.
Em sequência à seleção dos profissionais iniciam os trabalhos de aperfeiçoamento
profissional em ATHIS com as reuniões preparatórias de nivelamento metodológico e
técnico, desenvolvidas com assessoria de equipe da CODHAB, seguindo a Metodologia
do programa “Melhorias Habitacionais”.
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Contato com os responsáveis técnicos dos projetos selecionados pelo CAU/DF;
24 de outubro - Início das atividades com os responsáveis técnicos dos projetos;
29 de outubro à 01 de Novembro – II Jornada de Assitência Técnica em Habitação de Interesse Social;
Desenvolvimento de projetos;
07 de dezembro - término das atividades com os responsáveis técnicos dos projetos;
11 de dezembro - reunião CODHAB/DF e CAU/DF;
Feriado;
1ª Reunião de capacitação - introdução ao Programa Melhorias Habitacionais (CODHAB/DF);
2 ª Reunião de capacitação - monitoramento de resultados da II Jathis e encaminhamentos das atividades;
3 ª Reunião de capacitação - conhecendo na prática - visitas às famlias ;
4 ª Reunião de capacitação - entendendo o orçamento ;

Caberá às instituições de ensino superior a seleção dos 160 alunos que serão
organizados em 40 equipes e “coordenados” pelos 20 arquitetos e urbanistas
selecionados pelo CAU/DF.
Na semana de realização das oficinas e palestras da II JATHIS, entre os dias
29/10/2018 a 1º/11/2018, estão previstas atividades nos períodos vespertino e noturno
a serem realizadas no IFB Samambaia.
No período vespertino serão executadas as oficinas que terão, de forma geral, as
seguintes atividades:
 Organização das equipes formadas por estudantes e profissionais;
 Com a orientação da CODHAB, primeiro contato com as famílias
beneficiárias dos projetos;
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Levantamento das residências para coleta de dados para elaboração dos
projetos;
Atividades de atelier nas dependências do IFB, onde cada equipe será
responsável por seu projeto, e terão a oportunidade de troca de
informações que só a diversidade do trabalho em grupo pode oferecer.
Reunião de apresentação, pela CODHAB, da metodologia de elaboração
de projeto e orçamentação desenvolvida pela companhia e que vai
orientar o trabalho das equipes.

No período noturno serão ministradas palestras para difusão de experiências
locais e nacionais de ATHIS, fomentando a formação e troca de conhecimentos
técnicos e o fortalecimento profissional;
Além das atividades previstas no IFB, as equipes serão deslocadas para as
comunidades do Pôr do Sol e Sol Nascente na região administrativa de Ceilândia a fim
de atenderem diretamente as famílias selecionadas pela CODHAB no âmbito dessa II
JATHIS.
A programação preliminar da II JATHIS seguirá o seguinte cronograma:
SEMANA DA II JATHIS (Jornada de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social)
Data:

29/10/2018 a 01/11/2018

Local:

IFB - Samambaia

Turno

Horário

Segunda-feira - 29/10

Terça-feira - 30/10

Quarta-feira - 31/10

Quinta-feira - 01/11

Abertura do evento - Institucional

Oficina - trabalho de campo

Atelier (desenvolvimento de projeto)

Atelier (fechamento dos projetos)

Credenciamento

Traslado - IFB Samambaia até Pôr do Sol /
Sol Nascente

Oficina

Oficina

Manhã
13:30h - 14:00h
14:00h - 14:30h

Abertura - Coordenação
Coordenadoria e/ou Reitoria IFB
14:30h - 15:30h

Cau/DF
CEAU (IAB/DF)
Codhab

Tarde

Segeth

Oficina

15:30h - 16:00h
16:00h - 16:30h
16:30h - 17:00h
17:00h - 17:30h

Codhab

17:30h - 18:00h
18:00h - 18:30h
Intervalo

18:30h - 19:00h

Mesas redondas
19:00h - 19:30h

Noite

Lanche

Lanche

Experiências nacionais

Mutirão e Movimentos Sociais

Lanche
Escritórios Modelo em AT

Lei 11888/2008 - Clovis Igelfritz

Mov. Social de Moradia (MTST e Mª da Penha)

Esc. Modelo UnB

19:30h - 20:00h

Demetre Anastassakis

Mutirão (Jardim Shangri-lá)

Casas & EMAU's (Fenea)

20:00h - 20:30h

CAU SC- Daniela Sarmento

Programa Vivenda

Arquiteto de família

Debate

Debate

Debate

fim do dia 01

fim do dia 02

20:30h - 21:00h
21:00h - 21:30h
21:30h

Lanche
Oficina

Oficina

Resultados

Apresentação do resultado das oficinas

fim do dia 03

Falas finais
Encerramento

6. DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO
6.1 A II JATHIS vai oferecer a capacitação de até 160 estudantes e 20 profissionais
Arquitetos e Urbanistas que atuam no Distrito Federal. O CAU/DF lançará edital
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de chamamento de 20 profissionais que queiram participar da II JATHIS para
prévia seleção. Estes profissionais serão responsáveis técnicos por até dois
projetos de melhorias habitacionais desenvolvidos na jornada. Os profissionais
selecionados se comprometerão a coordenar duas equipes de 4 estudantes em
cada equipe, e serão responsáveis técnicos por dois projetos de melhorias
habitacionais de duas famílias, cada qual desenvolvido por cada uma das
equipes.
6.2 As instituições de ensino do distrito federal selecionarão estudantes e prestarão
apoio à realização da II JATHIS.

7. TABELAS COM DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS,
AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS:
7.1 A Deliberação Plenária DPOBR Nº 0056-07/2016, que aprova as Diretrizes para
elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2017
direcionando, no mínimo, 2% da arrecadação líquida de cada CAU/UF e do
CAU/BR para projetos de ATHIS. A fim de apoiar a realização da II JATHIS em
2018, a Comissão Temporária de Assistência Técnica e o CEAU – Colégio de
Entidades de Arquitetura e Urbanismo apontaram a necessidade de aporte
financeiro nos seguintes moldes:
ITEM
1

2

3

4

5

Descrição

Quantidade/especificação

Valor total estimado

Prestação de
serviços de
alimentação
Serviço de
transporte

4 coffee breaks simples
para 200 pessoas

R$ 8.000,00 (4 dias de coffee
breaks para 200 pessoas)

5 ônibus a disposição por 1
dias durante 6 horas e 1 van
disponível para os 4 dias da
II JATHIS

R$ 6.000,00

Materiais de
escritório para
cada equipe
Materiais
gráficos

40 kits: 1 trena +1 prancheta
+ bloco milimetrado

R$ 2.000,00

200 adesivos para crachás
1 fundo de palco com
estrutura
2 banners com tripé
50 cartazes A3

R$ 4.000,00

Diárias e
passagens
palestrantes

5 palestrantes de outras
unidades da federação.
(passagem de ida e volta e 1

R$10.000,00
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diária para cada palestrante)

6

Ajuda de custo
para os
profissionais
selecionados
(responsáveis
técnicos pelos
projetos)

20 ajudas de custo de R$
500,00 reais - (incluído neste
valor o custeio dos 02 (dois)
RRT)

R$10.000,00

Total estimado II JATHIS: R$ 40.000,00
8. DOS RESULTADOS
8.1 O resultado principal a ser alcançado é a capacitação dos profissionais
selecionados em ATHIS e a confecção dos projetos de acordo com as diretrizes
apontadas na Lei de Assistência Técnica.
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