
Grupo de Estudos e Proposições sobre Habitação de Interesse Social
(GEPHIS)
O GEPHIS (Grupo de Estudos e Proposições sobre Habitação de Interesse Social) é um

grupo de ação voluntária com objetivo de analisar as condições da produção habitacional

em SJDR e pensar ações práticas em Arquitetura e Urbanismo, com base na Lei

11.888/2008 - LATHIS (Lei de Assistência Técnica, que garante assessoria gratuita em

projetos e reformas das habitações de famílias de até 3 s.m.), e vem, desde 2015,

realizando Seminários e mutirões sobre este tema. E, em 2019 se tornou um Grupos de

Pesquisa registrado no CNPq.

Desde 2019, o GEPHIS está operando o "Escritório Público de Arquitetura e
Urbanismo", agora como projeto de extensão oficial da UFSJ, funcionando dentro do CRAS

da região do Senhor dos Montes. O Escritório é uma estrutura para a aplicação de

Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo no município de São João del Rei, numa

parceria do Curso de Arquitetura e Urbanismo e prefeitura municipal – pois, por ser Lei

Federal, a LATHIS deveria ser regulamentada no município. Ele recebe demandas da

população local, como em um escritório de arquitetura e urbanismo, para a prestação de

serviços de assessoria técnica no projeto e requalificação de moradias, promovendo um

exercício da prática profissional aos estudantes, ao mesmo tempo que realizando uma troca

de conhecimento com a população – que tem a vivência prática da construção civil, pela

edificação de suas moradias. Além disso, se articula com outros projetos do Curso, entre

outros parceiros, tentando abarcar a complexidade da HIS.

O GEPHIS também toca a pesquisa "Levantamento da Situação Urbanística e
Habitacional de São João del-Rei: Atualização do Cadastro das Unidades Subnormais
do Município”, que, como o próprio nome já diz, visa o levantamento da situação

urbanística e habitacional do município, identificando as áreas com maior precariedade da

infraestrutura e moradia – onde está assentada a população de maior vulnerabilidade social.

Com isso, contribui para a atualização do cadastro destes locais junto aos órgãos públicos,

bem como subsidiar o trabalho do GEPHIS, colaborando para a confecção de planos e

realização de intervenções de melhoria. Essa pesquisa se restringiu à área onde o GEPHIS

montou o “Escritório” – o Senhor dos Montes – e contou com o apoio do CNPq e da UFSJ

ao longo do ano de 2019 – com as bolsistas Luiza Queiroz e Dafne Castro, respectivamente.

A partir de 2021, pretende-se dar continuidade a ela como Iniciação Científica (sem bolsa), o

que já foi aprovado pela Prope/UFSJ.



“Ficar Em Casa Na Pandemia/ Construir Casas Depois Da Pandemia: Capacitação De
Mulheres Para Atuação Em Construção Civil" Da "Chamada De Demanda Estimulada
Para O Programa Institucional De Auxílio Ao Enfrentamento À Pandemia Covid-19,
Seus Impactos E Efeitos (Pie-Covid-19) – Etapa II”
A presente proposta visa, por meio de oficinas práticas de construção civil e formação em

Economia Solidária, colaborar na capacitação técnica de mulheres de São João del-Rei, em

especial da região do Senhor dos Montes; e, dessa forma, impactar na geração de renda

das suas famílias durante e/ou após a pandemia de COVID-19. Estas ações serão

organizadas pelo GEPHIS - Escritório Público de Arquitetura e Urbanismo, projeto de

extensão da UFSJ, contando com o envolvimento dos integrantes do Grupo de Pesquisa

que ele encabeça - que também são projetos de extensão - em parceria com a Sala de

Solidariedade do Observatório de Saúde Coletiva, que contam com a participação do Fórum

de Mulheres das Vertentes e do GT-Rua, que estão construindo proposta de formação em

Economia Solidária. Tudo isso contando com o apoio do Centro de Referência em

Assistência Social (CRAS) da prefeitura municipal, situado naquela região.

As oficinas serão ministradas por profissionais da construção civil, e que são moradores do

Senhor dos Montes e que já atuam com o Grupo; elas ocorrerão nas moradias de algumas

das cursistas e visam a melhoria imediata das condições de suas moradias, onde suas

famílias estão tendo que permanecer neste período de isolamento.

Coordenadora: Lívia Ribeiro Abreu Muchinelli
Instagram: https://www.instagram.com/gephis_ufsj/
Facebook: https://www.facebook.com/gephis
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