SERVIÇO })Üt Ligo FEÍ)EPAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

SÚMULA DA 7 1' REUNIÃO ORDINÁRIA CRl-CAU/BR

DATA

05 de junho de 2019

LOCAL

Brasília -- DF

PARTICIPANTES

ASSESSORIA

HORÁRIO

19h às 18h

Ferrando Márcio de Oliveira (SE)
Eduardo Pasquinelli Rodo(ES)

Coordenador

Nadia Somekh (SP)

Membro
Membro
Membro

Coordenad or-adj unto

Hélio Cavalcanti da Costa Lama (PB)
{- Jefelson Dantas Navolar (PR)

Ana Laterza

Leitura e aprovação da Súmula da 70" Reunião Ot'dinária
Encaminhamento .:. .A súmula foi aprovada. Encaminhar para publicação.

ORDEM DO DIA

l

Repi'ogramação
do Planode Açãoe Orçamentodo CAU/BR e Revisão

Fonte
Relator

dos Indicadores do Planejamento Está'atégico
Assessoria de Planeamento e Gestão da Estratégia
CRl-CAU/BR

Encaminhamento

Solicitar a convocação de uma reunião extraordinária durante a Plenária para
aprovar a proposta da CRI, considerando o cancelamento da reunião de julho.

A assessoriaminutará proposta de Plano de Ação e Orçamento e de
indicadores relacionados às matérias da Comissão.

2

Relato sobre o documento "A promissãoda Arquitetura na Europa -estudo setorial", produzido pelo Conselho dos Arquitetos da Europa
(ACE)

Fonte
Relator

CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
Apreciaçãodo relato concluído. A CRI buscaraa elaboraçãode um estudo

Encaminhamento

Para suprir a ausênciade paíseslatino americanosnessarede de contados,a

semelhante, por meio das entidades com as quais o CAU já possui relações
.C.oinissã(L buscara

um

c.ontat(t

cone .aliledeiação

.Panztmericana

de

Associaçõesde Arquitetos(FPAA).
to Regional/U ébano

Fonte
Relator
Encaminhamento

(WPD4T)

CRl-CAU/BR
CRI CAU/BR

Foi enviadacomunicação
aos organizadores
do Rio de Janeiropala
atualizações. A assessoriaminutará uma divisão de tarefas e fará contato com

o AIA na semanaseguinlç para sabersabregli prgxlpo$ passos:.
4

Fonte
Relator
Encaminhamento

.Participaçãoda CRI no 21' CongressoBrasileii'o de Arquitetos(CBA)
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
DELABERAÇAO N' 021/2019- CRl-CAU/BR
DELIBERA
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SERViÇo PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

l
Confirmar a indicação dos conselheirosJefelson Navolar e Nédia
Somekh para n)enfiaras mesas "ATHIS - Práticas Sul Americanas" e
"Arquitetura Popular" durante o CongressoBrasileiro de Arquitetos (CBA),
solicitando providências para a convocaçãoda assessoriada comissãopara o
apoio a ambas as agendas;

3

Concordar com a indicação clo coletivo chileno Ukamau para a mesíl

"ATHIS

- Práticas

Sul Americanas",

por

intermédio

da Fecleración

Panamericana de Asociaciones dc Alcluitectos (FPAA);

4 -- Sugerir, em complementaçãoaos nomesjá confirmados,o convite ao
Presidenteda União Africana de Arquitectos (AUA), Vector Leonel para a
mesa "ATHIS

- Práticas Sul Americanas",

caso seja viável a a111pliação da

temática;

4

Sugerir, em complementaçãoaos nomesjá confirmados, o convite à

Ar(!uiteta e Urbanista Thuany Orai Guirao para a mesa "Arquitetura Popular".

5 Indicar o centro de custos 2.01.O1.010 -- PROJETO - Promoçãode boas
práticas internacionais no Brasil (MUNDO NO BRASIL) para as respectivas
çjelpgg! çgg diárias e deslocamentos.
5

Fonte
Relator

Seminário BIM na Pi'ética - Experiênciasaplicadas à Arquitetura

e

Construção
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR

DELIBERAÇÃO N' 022/2019 - CRl-CAU/BR
DELIBERA
l

Aprovama programação anexa e a tomada de providências para a sua

opeiacionalização;

2

Solicitar à Presidênciado CAU/BR o convite preliminar aos palestrantes

nacionaise internacionais,
informando
que as orientações
sobreas
respectivas despesascom passagens,diárias e deslocamentos serão enviadas
aslj!!!=qye as contrapartidas forem acertadasentre as entidades promotoras

EXTRAPAUTA
6

Fonte
Relator

Seminário Internacional "Qualidade de Ensino e Mobilidade
Profissional"
CRl-CAU/BR
CRl-CAU/BR
Como implementação do MoU com o Conselho Nacional de Arquitetos,
Urbanistas,

Paisagistas e Restauradores (CNAPPC)

da ltália,

durante o

Seminário em São Paulo, surgiu a oportunidade da realização de uma edição
conjunta do pioleto

Encaminhamento

"OPE/V

.ç/udi arar/í",

que visa a valorização

profissional dos arquitetos e urbanistas e tem sido um grande sucessona ltália
nos últimos anos. A assessoriada Comissão continuará o contato para melhor
compreender os prepzuativos necessáriospara o programa.
Os membros da CR[ destacaram a apresentaçãoda Professora Loura Novo de
\

Azevedo, da Oxford Biookes University, que relatou a preocupaçãodo curso
com a empregabilidade dos alunos. Desde o início do percurso acadêmico, os
alunos são orientados a incluir todos os seus trabalhos em um portfólio \
online: pala que nQato dq:çojaçãQçjes já estejammunidos d} um documento
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do Brasil

que os auxilie na inserçãodo mercadoprofissional.A coordenadorase
colocou à disposição para um webinar sobre educação, pr(feto acatado pela
CRI, que encaminhará a proposta à CEF

Os representantesda Ordem dos Arquitectos da Angola (OAA) registraramo
seu interesse em proletos efetivos a serem promovidos conjuntamente,
destacando a sua inserção no Conselho Internacional

dos Arquitetos

de

Língua Portuguesa (CIALP). A Comissão avaliará possibilidades de fomentam
a integração entre os profissionais brasileiros e africanos.

O conselheiro Hélio Cavajcanti sugeriu uma ação junto à Universidade da
Integraçãointernacional da Lusofonia Afro-Brasi]eira (Uni]ab), visando a
elaboração de um ptoleto de integração com a Àfrica para a futura inclusão
de cursos de Arquitetura e Urbanismo no planeamento institucional da
Universidade.
7

Fonte
Relator

11Fó!.um Mundial Niemeyer
Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas Cientificas e Culturais
CRl-CAU/BR

DELIBERAÇÃO N' 023/20]9 - CRl-CAU/BR
DELIBERA:

Encaminhamento

l
Aprovar a participaçãodo coordenadorda CRI, conselheiroFernando
Márcio de Oliveira, no ll Fórum Mundial Niemeyer a ser realizado nos dias

26 a 30 de agostode 2019, no Memorialda AmélicaLatina,em São
Paulo/SP;

2

Solicitar providênciaspara a sua convocação,indicando o centro de

custos 2.01 .01.010 -- PROJETO - Promoção de boas práticas internacionais

no Brasil (MUNDO NO BRASIL) para as respectivasdespesascom
palisagens, diárias ç deslocamentos.
8

Oficinas de capacitação-- produção do material em vídeo

Fonte
Relator
Encaminhamento

lpstituto Niemeyer de Políticas Urbanas Cientificas e Culturais

9

CongressoUIA 2020 RIO
CRl:CAU/BR
CRl-CAU/BR

Fonte
Relator

CRl-CAU/BR
Item adiado.

DELIBERAÇÃO N' 024/2019 CRl-CAU/BR
DELIBERA
l

Informar à Presidência do CAU/BR sobre as resoluções decorrentes da

participação do conselheiro Jefersoi} Navolar na reunião do Colnitê
Executivo da Federação Pailamericana de Associações de Arquitetos

Encaminhamento

(FPAA), conforme relatório anexo, solicitando o encaminhamentode
comunicação à federação pala consolidação dos resultados e sugerindo a
inclusão, no mesmo ofício, de:
a)

Convite/confirmação, junto ao instituto
(IAB),

da participação do coletivo

Brasileiro de Arquitetos

chileno Ukamau para a mesa

"ATHIS - Práticas Sul Americanas", durante o Congresso Brasileiro
de Arquitetos, nos teimou da Deliberação CRl-CAU/BR n' 02 1/2019;
b) Anuário mais recente do. CA\J/BR, para conhecimento dos dados
setor Comercial sul (SCS),Quadra 2, Bloco C

www.caubí.gov.br

Ed.Serra Dourada. Salas401 a íiíq

CEP:70.300-902 Bíasiii)/DF l Telefone; (61) 3204-9500

3

SERVIÇO PÚBLICA FEDERAL

conselho de Arquitetuía e Urbanismo do Bíasil

atualizados que ilustram a prática profissional no Brasil;
c)

Solicitação de dados sobre a formação profissional, o acesso à prática
e sobre o exercício profissional nos paísesmembros da FPAA.

DELIBERAÇÃO N' 025/2019 - CRl-CAU/BR
DELIBERA
1 - Solicitar à Presidênciado CAIJ/BR o envio de comunicaçãoa todas as
entidades internacionais com as (leais o CAU/BR possui Memorandos ou
Acordos estabelecidos,infolnlando que a CRI será o interlocutor e receptor
:nlggCongresl;GUIA2020RIO.

FERNANDO MARC}O DE OLIVEIRA
Coordenador

NÉDIA SOMEKH
Membro

.}EFE]

:Ab NA
b]

\

Membro

rAmALATERZA
Analista técnica
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