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

3, 4 E 5 JULHO DE 2019
19º SEMINÁRIO REGIONAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCPLINA

DO CAU/BR

LOCAL:

GRAN ARREY HOTEL - TERESINA/PI

NOME

CONS. Andrea Lúcia Vilella Arruda

2. REPRESENTAÇÃO:
Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF do CAU/BR).
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
Histórico e descrição do evento:
Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, com palestras e discussões sobre
temas de interesse dos conselheiros, profissionais, professores e estudantes de Arquitetura e Urbanismo.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Relação dos principais participantes do evento. Caso possível, relacionar os contatos desses em
documento separado, o qual não constará da publicação e sim dos arquivos da Presidência da autarquia.
Conselheiros das CEDs dos CAU/UFs e CAU/BR, arquitetos e urbanistas, professores, coordenadores e
estudantes de cursos de Arquitetura e Urbanismo do Piauí.
5. OBJETIVOS:
Objetivos da participação do representante da autarquia no evento:
Apresentar o Tema 2 “Pode-se ensinar ética profissional na faculdade?”, em parceria com o Prof.
Guivaldo D’Alexandria Baptista, vice-presidente do CAU/BR em 2018.
6. PROGRAMAÇÃO:
Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento:
Dia 03 de Julho
18h30 Abertura com lançamento do Livro “VAZOU - Crônicas do Urbanismo Carioca”
19h30 Palestra “Bioética”
Dia 04 de Julho
09h00 Abertura: CED do CAU/BR + Presidente CAU/PI
09h30 Tema 1: Ética, mercado e sociedade
Concorrência entre profissionais da mesma categoria
Profissionais, mercado e sociedade
Dinâmica de grupo
14h00 Tema 2: Pode-se ensinar ética profissional na faculdade?
Dinâmica de grupo
16h00 Tema 3: O código de ética profissional aplicado
Exposição
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Dia 05 de Julho
9h00 Tema 4: Ética e mídias sociais
Dinâmica de grupo
Relações de consumo, liberdade de expressão e responsabilidade
Debate
14h00 Tema 5: Revisão da resolução nº 143
Resumo das discussões dos seminários anteriores
Exposição de pontos críticos para discussão
16h00 Finalização pela CED do CAU/BR + Palavras do presidente do CAU/PI
Encerramento
7. RELATO:
Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.
O arquiteto e urbanista Carlos Fernando Andrade lançou seu livro “Vazou - Crônicas do Urbanismo
Carioca”. A obra reúne crônicas semanais escritas para o Jornal do Brasil, após a volta de sua versão
impressa no início de 2018.
A palestra “Bioética” foi proferida pelo Prof. Dr. Luizir Oliveira, que atua na área da Filosofia, com ênfase
em Ética, Estética e Metafísica.
Na sequência, a analista comportamental, gestora de pessoas, psicopedagoga e especialista em
Neuropsicologia, Alessandra Cronemberger, apresentou os temas “Ética, mercado e sociedade;
concorrência entre profissionais da mesma categoria; profissionais, mercado e sociedade”. Ao final da
manhã, a CED do CAU/BR ampliou as discussões em uma dinâmica de grupo, em média com 8
participantes por equipe.
No período da tarde, iniciamos as atividades com a apresentação da CEF do CAU/BR, representada por
mim, Andrea Vilella - “Pode-se ensinar ética profissional na faculdade?”, seguida da apresentação do
conselheiro Guivaldo D’Alexandria Baptista, da CED do CAU/BR, sobre a sua experiência como docente
do curso de Ética da UFBA. A dinâmica de grupo após as exposições se deu aos moldes da anterior.
A coordenadora da CED do CAU/MG, conselheira Marília Padilha, apresentou o “Código de Ética
profissional aplicado”.
Na sexta-feira, o Prof. Luizir Oliveira proferiu nova palestra, agora com o tema: “Ética e mídias sociais”
e, logo após, o advogado Eduardo H. Tobler Camapum, especialista em Direito Digital e presidente da
comissão de mesmo nome da OAB/PI e OAB/SP, apresentou suas experiências profissionais relativas às
“Relações de consumo, liberdade de expressão e responsabilidade”.
Após um breve debate, o Dr. Eduardo Eduardo de Oliveira Paes, da assessoria jurídica do CAU/BR,
resumiu as discussões dos seminários anteriores, com a exposição de pontos críticos para discussão,
levantados até então, no intuito de nortear a revisão da Resolução nº 143.
8. CONCLUSÃO:
Especificação dos encaminhamentos a serem tomados pelos demais participantes, bem como os
solicitados para a autarquia, com nominação dos responsáveis por cada um deles. Conclusões tomadas
em conjunto pelos participantes. Opinião pessoal do representante sobre o evento e assuntos discutidos.
O evento demostrou-se uma relevante mobilização da CED do CAU/BR e dos conselheiros e
colaboradores do CAU/PI, uma vez que contou com a presença de representantes das Comissões de Ética
e Disciplina de diversos Estados, além de arquitetos e urbanistas, professores e coordenadores de cursos
do Piauí.
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A produtividade das dinâmicas de grupo refletiu a qualidade do evento, que inovou nas abordagens da
ética e disciplina, com ênfase na interface digital.
A acolhida dos piauienses foi o grande destaque, com organização impecável, regada de muito carinho e
atenção. Aos conselheiros e colaboradores do CAU/PI somaram-se os estudantes participantes do CAU
Jovem do Piauí, consolidando uma equipe integralmente a disposição dos participantes.
A estrela do evento foi o Prof. Luizir, que tratou de temas densos e delicados de maneira fluida, instigadora
e divertida, encantando todos os ouvintes.
Entre as valiosas contribuições do seminário, é importante destacar o Prof. Luizir como um nome a ser
considerado como consultor para a fundamentação dos argumentos contrários ao ensino de Arquitetura e
Urbanismo integralmente na modalidade EaD.

Montes Claros, 8 de julho de 2019.

Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda
Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF do CAU/BR
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