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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:

DATA: 14 AGOSTO DE 2019 

EVENTO 
FÓRUM PERMANENTE CIDADES SUSTENTÁVEIS E INCLUSIVAS: ENSINO 
E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP - CAMPINAS / SP 

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: 

Acredita-se que o futuro das cidades contemporâneas está ancorado em seus moradores, nas suas 

capacidades de diagnosticar, conceber e colaborar para a implementação de estratégias de 

transformação urbana. 

As universidades têm papel primordial na produção do conhecimento e que podem contribuir 

fortemente para o desenvolvimento local e regional. A inovação no ensino superior é urgente, uma 

vez que faz parte da discussão sobre o lugar da Universidade diante das mudanças globais, 

principalmente no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem e como ele atenderá ou não 

às demandas atuais da sociedade. 

Nesse contexto, os objetivos do Fórum Permanente - Cidades inclusivas e sustentáveis: ensino e 

práticas profissionais são: discutir o processo de produção de cidades mais humanas, apresentando 

caminhos que possam ser adotados para enfrentamento da questão, bem como compartilhar 

experiências docentes que poderão estimular a inovação acadêmica. 

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. 

Docentes, arquitetos e urbanistas, agentes públicos e a comunidade acadêmica em geral. 

5. OBJETIVOS:

Objetivos da participação do representante da autarquia no evento: 

Mediar a Mesa 1 - Cidades inclusivas e sustentáveis: ensino, pesquisa e extensão. 

6. PROGRAMAÇÃO:

Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento: 

Dia 14 de agosto 

8h30 - Credenciamento 
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9h - Abertura 

9h30 - Palestra: Profa. Dra. Maria Adélia A. de Souza 

10h30 - Coffee break 

11h - Mesa redonda 1 - Cidades inclusivas e sustentáveis: ensino, pesquisa e extensão 

MEDIADORA: Professora MSc Andrea Lucia Vilella Arruda 

Profa. Dra. Ângela Maria Gordilho Souza  

Prof. Dra. Emília Wanda Rutkowski  

Prof. Dr. Pablo Cesar Benetti  

12h30 - Almoço 

14h30 - Mesa redonda 2 - Cidades inclusivas e sustentáveis: práticas profissionais 

MEDIADORA: Professora Dra. Silvia Mikami Gonçalves Pina 

Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves  

MSc Flavio Higuchi Hirao  

Prof. Dr. Gonçalo Canto Moniz  

16h - Debate 

16h30 - Encerramento 

7. RELATO:  

Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.  

A coordenadora do Fórum Permanente, Prof. Ana Goes iniciou as atividades convidando autoridades 

para a mesa solene de abertura com o pró-reitor da Unicamp, presidente da ABEA, presidente do 

CAU/SP e coordenadora do CEAU do CAU/SP.  

A conferencista convidada, professora da USP, Dra. Maria Adélia A. de Souza proferiu a palestra 

“Cidades, seletivadades e desigualdades socioespaciais: novos saberes, novas práticas. 

A Mesa 1, Cidades inclusivas e sustentáveis: ensino, pesquisa e extensão, teve a mediação da 

coordenadora da CEF do CAU/BR, Professora MSc Andrea Vilella. A Profa. Dra. Angela Maria 

Gordilho Souza, da UFBA, apresentou o tema “Programa de Residência AU+E”, seguida da Prof. 

Dra. Emília Wanda Rutkowski, da FEC UNICAMP, com “Formar profissionais do Urbano sob a 

necessidade da sustentabilidade” e o Prof. Dr. Pablo Cesar Benetti, da UFRJ e coordenador da CEF 

do CAU/RJ, encerrou a mesa com “Favelas no ensino de arquitetura: a experiência de Projetos de 

Urbanização Alternativa (PUA).  

A Mesa 2, Cidades inclusivas e sustentáveis: práticas profissionais, foi mediada pela professora da 

Unicamp, Dra. Silvia Mikami Gonçalves Pina. A primeira apresentação foi do Prof. Dr. Fábio Mariz 

Gonçalves, da USP, com o tema “A formação dos arquitetos e urbanistas frente aos desafios das 

cidades brasileiras”, em seguida o MSc Flavio Higuchi Hirao, com “Arquitetura, trabalho e 

autogestão na luta por moradia” e, para encerrar, o Prof.Dr. Gonçalo Canto Moniz, da Universidade 

de Coimbra, Portugal, apresentou “Projeto urbano inclusivo: da participação à co-criação”. 

A conclusão das atividades se deu com um debate ao final do dia, que envolveu toda a plateia e 

contou com a participação de todos palestrantes presentes. 
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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. 

Ao produzir conhecimento, contribuímos com o desenvolvimento. Ao compartilhar experiências 

docentes, estimulamos a inovação acadêmica. A oportunidade do Fórum Permanente - Cidades 

inclusivas e sustentáveis: ensino e práticas profissionais, legitima uma intenção comum que é 

ampliamos o leque de possibilidades de atuação no processo de produção de cidades mais humanas. 

E assim fortalecermos a tríade: ensino, exercício e compromisso social. 

Montes Claros, 17 de agosto de 2019. 

 

 
Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda 

Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF do CAU/BR 

 


