
 
 

Projeto Casa Fora de Casa é premiado em 

Curitiba 

Projeto foi eleito a melhor Ação Urbana Colaborativa no I Encontro de Urbanismo 

Colaborativo 

 

Goiânia, 17 de Novembro de 2016: O Casa Fora de Casa, um projeto de intervenção urbana que 

visa  estimular  a  apropriação  e melhoria  dos  espaços  públicos  do  Setor  Sul,  em  Goiânia,  foi 

premiado em Curitiba no  I Encontro de Urbanismo Colaborativo e eleito  como melhor Ação 

Urbana Colaborativa. Já na categoria Conscientização e Formação Cidadã, o projeto vencedor 

foi a Caminhada da Joaninha, promovido pelo Coletivo MOB, de Brasília. 

O Casa Fora de Casa foi idealizado pelo estúdio Sobreurbana, conta com o patrocínio do Fundo 

de Cultura do Estado de Goiás e parceria da Prefeitura Municipal de Goiânia. O projeto busca 

proporcionar  novos  olhares,  usos  e  vivências  dos  espaços  públicos  da  cidade  através  de 

diferentes linguagens artísticas, e promove um maior engajamento dos cidadãos recorrendo a 

metodologias do urbanismo tático, placemaking e design thinking. 

 

Sobre o COURB: 

O  COURB  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  fundada  em  2015  por  jovens  profissionais 

brasileiros ligados a planejamento urbano e políticas públicas, e que  vem atuando em projetos 

de  urbanização  com  participação  popular,  pesquisas  para  formulação  de  políticas  públicas 

urbanas e produção de conteúdo sobre urbanismo colaborativo para internet. Nos dias 10 e 11 

de Novembro organizou o I Encontro de Urbanismo Colaborativo, reunindo alguns dos principais 

nomes do país no assunto, além de oficinas criativas e uma inédita Mostra de Projetos, com o 

objetivo de premiar iniciativas já em andamento que promovem soluções colaborativas para as 

cidades. 

 

Sobre a Sobreurbana: 

A Sobreurbana é um estúdio colaborativo de intervenções urbanas que tem por missão 

melhorar a experiência das pessoas nas cidades através da ativação dos espaços públicos e sua 

adequação às dinâmicas da vida social. 

 

Contato: 

info@sobreurbana.com 

(62) 98192‐8672 

 

Links úteis: 

Instituto COURB: http://www.courb.org/ 

Sobreurbana: http://www.sobreurbana.com 



 
Casa Fora de Casa: http://www.casaforade.casa 





 

PRESS RELEASE 
 
O Instituto COURB Brasil promoverá o I Encontro de Urbanismo Colaborativo, nos dias             
10 e 11 de Novembro, em Curitiba. O evento é voltado a pessoas, governo, empresas,               
universidades e organizações da sociedade civil interessadas em participação popular e           
visa conectar esses agentes sociais na criação de uma agenda nacional de trabalho para o               
tema. 
 
Durante os dois dias, o evento promoverá sessões temáticas com painéis, palestras e             
debates, reunindo alguns dos principais nomes do país no assunto, além de oficinas             
criativas e uma inédita Mostra de Projetos, cujo objetivo é premiar iniciativas já em              
andamento que promovem soluções colaborativas para cidades. 
 
O evento é apoiado pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, pela Bicicletaria Cultural             
e pela Universidade Federal do Paraná - sendo as duas últimas as anfitriãs do encontro. A                
capital paranaense foi escolhida para sediar a primeira edição porque, além de toda sua              
tradição em planejamento urbano, é a cidade de seis dos vinte e dois membros da               
organização que promove o evento. 
 
O COURB é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2015 por jovens profissionais              
brasileiros ligados a planejamento urbano e políticas públicas. Desde então, vem atuando            
em projetos de urbanização com participação popular, pesquisas para formulação de           
políticas públicas urbanas e produção de conteúdo sobre urbanismo colaborativo para           
internet. Atualmente promove projetos no Brasil e nos Estados Unidos, tendo também já             
desenvolvido atividades na Colômbia e no México. 
 
Para informações sobre o evento e inscrições: www.courb.org/encontro.  
 
Contatos com o COURB Brasil podem ser realizados pelo e-mail contato@courb.org ou pela             
página do Facebook da organização http://facebook.com/institutocourb.  
 
Att, 
EQUIPE COURB. 
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