Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:

20 A 26 DE JANEIRO DE 2019

EVENTO

XLII ENEA - ENCONTRO DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E
URBANISMO

LOCAL:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DO PICI - FORTALEZA

NOME

Presidente CAUBR Luciano Guimarães
Conselheiro Emerson Fraga (CPP)
Presidente da ABEA João Carlos (CEF)
Conselheira Joselia Alves (CPUA)
Arquiteta Daniela Demartine

2. REPRESENTAÇÃO:
Participação da Comissão de Politica Urbana e Ambiental no XLII ENEA
ESCOPO/HISTÓRICO:
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio de sua Comissão de Ensino e Formação ,
(CEF-CAU/BR), Comissão De Politica Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/BR) e Comissão de Exercíco
Profissional (CEP-CAU/BR), participou da realização do evento em Fortaleza.
3. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
4. OBJETIVOS:
5. PROGRAMAÇÃO:
6. RELATO:

No dia 24 de janeiro, aconteceu a participação desta conselheira, coordenadora da CPUA na
Mesa Redonda: Se alui macho !! Relação entre a natureza e os impactos da ação humana ,
juntamente com o Prof. Engenheiro agrônomo Itamar Freitas .
Foi feita uma apresentação da formação da CPUA gestão 2019 e seus objetivos, que consiste em
“zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão
urbana e ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
“.
Além disto a apresentação pautou-se no destaque das propostas mais relacionadas com o tema
da Mesa, nos 3 eixos da Carta Aberta aos Candidatos de 2018: Nossas Cidades pedem Socrro !
produzida no Seminário Nacional de Política Urbana: por cidades humanas, justas e sustentáveis
ocorrido em 3 e 4 de julho 2018 em São Paulo; construção de uma agenda com 53 propostas
para um Planejamento Urbano Solidário e Inclusivo do CAU e IAB com o apoio da FNA,
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AsBEA, ABEA, ABAP e FeNEA; foram abordados os conceitos de natureza, impacto ambiental,
ecossistema, os impactos da urbanização no ciclo hidrológico, ações inadequadas e o
agravamento dos problemas de inundações e as medidas de mitigação das enchentes.
O debate extrapolou o tema da mesa, demonstrando a relação do tema com o ensio e formação da
arquitetura e urbanismo, além da relação desta com outras áreas do conhecimento e profissões, com o
ensino de paisagismo e planejamento urbano.
Houve a participação de aproximadamente 30 estudantes e no final do debate foi sorteado entre os
presentes, o livro “ Quando a rua vira rio “ de autoria desta conselheira.
7. CONCLUSÃO:
O evento realizado foi muito positivo, apontando para a necessidade de uma maior aproximação do CAU
com a classe estudantil .
As discussões foram produtivas e podem subsidiar outras iniciativas na realização de eventos do gênero,
sobretudo para fomentar a discussão sobre o ensino em Arquitetura e Urbanismo e as relações e papel
dos futuros profissionais com a qualidade das nossas cidades .
Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2019
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