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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 16 DE MARÇO DE 2019 

EVENTO MISSÃO RIO 2020 

LOCAL: RIO DE JANEIRO 

NOME CONS. NÁDIA SOMEKH 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

4. CAUBR ORGANIZA DEBATES PREPARATÓRIOS AO CONGRESSO UIA RIO2020 

5. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

SÉRGIO MAGALHÃES PRESIDENTE DO COMITÊ ORGANIZADOR DO RIO2020 

FABIANA IZAGA COORDENADORA DO CONCURSO DE ESTUDANTES 

PABLO BENETTI CONSELHEIRO CEF CAURJ 

JOÃO PEDRO BACKHEJSEN COMITE EXECUTIVO DEBATES PREPARATÓRIOS 

JERONIMO DE MORAES CONSELHEIRO CAURJ 

6. OBJETIVOS: 

DEFINIÇÃO DE REGRAS PARA OS DEBATES PREPARATÓRIOS, ARTICULAÇÃO COM CONCURSOS DE 
ESTUDANTES 

7. PROGRAMAÇÃO: 

PAUTA 
1.Debates Preparatórios 
2.Concurso Internacional de Estudantes 
3.Premio “Todos os Mundos” 
4.Envolvimento infantil no Congresso 

8. RELATO:  

1.Debates Preparatórios 
 
Foi elaborada uma ficha para os debates preparatórios anexa e recomenda-se que além de um relator Local 
haja um representante do Comitê Científico, para haver a chancela de aprovação do debate. 
 
Passo a passo: 
 
Os debates preparatórios são uma mobilização geral par o Congresso 
O primeiro passo é convidar um representante do comitê Científico para divulgar os eixos temáticos. 
O segundo passo é definir um tema de importância local , dentro dos eixos temáticos e encaminhar o 
formulário com a definição do formato do evento. 
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Como terceiro passo  recomendamos vivamente a participação de escolas de arquitetura e Urbanismo, 
escritórios, coletivos e arquitetos convidados a apontar as questões locxais: Problemas e Soluções. 
O quarto passo é apontar quais produtos a serem apresentados no Congresso: teses, Papers,projetos... 
Resposta ao CBA de Porto Alegre, é considerado Debate preparatório, articular como Comite Científico, 
fazer correspondência com essa informação ao Presidente do CAURS 
Fazer oficio de informação do passo a passo ao CAU Maranhão e eventuais outros proponentes e enviar 
a ficha do Comitê. 
 
2.3.Concurso Internacional/Premio Todos os Mundos 
Está sendo preparado e o modelo deverá ser encaminhado até o começo de abril para ser articulado aos 
debates preparatórios 
 
4.Envolvimento infantil 
Estão sendo feitas gestões junto a Secretaria Municipal de Educação do RJ para envolvimento das escolas 
de primeiro grau, bem como no CAU RJ o pesquisador Pedro Lessa está elaborando atividades 
específicas.  

9. CONCLUSÃO: 

Foi acertada a articulação dos debates preparatórios com o concurso de Estudantes, bem como o envio de 
ficha a ser preenchida de proposta de debates e dos respectivos relatos articulados a curadoria do comitê 
Científico. As regras do concurso, ainda em elaboração deverão ser encaminhadas ao CAU BR no mês 
de abril. 
Também a sugestão de integração dos debates preparatórios com as demais entidades do CEAU, através 
do passo a passo acima exposto. 
O material dos debates preparatórios e do Concurso de Estudantes será apresentado a Alta direção da 
UIA, quando da sua vinda ao Rio em Maio/Junho deste ano. 
 
Rio de Janeiro 16 de Março 2019 
 
 
 
Nadia Somekh 
Conselheira Federal 


