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Na segunda semana do mês, a gerente 

técnica do Conselho, Lílian Brito, esteve 

na UNI/RN, à convite da instituição, 

conversando sobre o conselho, a profissão 

e suas rotinas e desafios, mas também, 

mostrando o quão positivo é 

trabalhar no que se gosta.

    Nos dias 15 e 16 de março, o CAU/RN 

recepcionou os formandos das Unifacex e 

da Estácio, no projeto Bem-vindo Jovem 

Arquiteto. Na oportunidade os alunos 

conhecem o conselho e recebem 

informações técnicas de como realizar o 

registro, por exemplo, e jurídicas também. 

    Para a coordenadora do curso na 

Unifacex, Emanuelle Séfora, esse é um 

momento muito importante, para 

quem está concluindo o curso. 

“Consolidar“Consolidar o percurso da graduação, 

sendo recepcionados pelo CAU/RN é uma 

alegria. O aprendizado contínuo é 

necessário, mas recompensador quando 

exercemos a profissão com 

orgulho e amor, declarou Séfora.

Parceria entre o CAU/RN e instituições de 
ensino fortalece o futuro profissional

  O Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do RN em parceria com 

as instituições de ensino superior 

vem trabalhando juntas na 

construção de novos profissionais.

NesteNeste mês de março foram realizadas 

ações para a aproximação do CAU/RN 

com os futuros e novos profissionais.

DESTAQUE DA SEMANA

  O CAU/RN tem parceria com Padilhas 

– transporte e executivo. Arquitetos e 

urbanistas tem 10% de desconto sobre os 

preços oferecidos ao público em geral, 

para serviços de transporte e traslados 

de passageiros e objetos. 

ROTINA DO CAU/RN

Francis Kéré recebe o Prêmio Pritzker 

de Arquitetura 2022

  O vencedor do Prêmio Pritzker de 

AArquitetura 2022 é Diébédo Francis Kéré, 

mais conhecido apenas como Francis 

Kéré, arquiteto, educador, ativista social 

nascido em Burkina Faso, vencedor do 

Prêmio Aga Khan de Arquitetura em 2004 e 

autor do Pavilhão Serpentine de 2017. 

Reconhecido por “empoderar e 

transformartransformar comunidades através do 

processo da arquitetura”, Kéré, o primeiro 

arquiteto negro a receber o prêmio, 

trabalha em regiões conhecidas por 

suas adversidades, utilizando materiais 

locais e construindo obras 

contemporâneas cujo valor ultrapassa 

aa própria estrutura, servindo ao 

futuro de comunidades inteiras.

  “Através de edifícios que demonstram 

beleza, modéstia, ousadia e invenção, 

e pela integridade de sua arquitetura 

e gesto, Kéré defende graciosamente 

a missão deste Prêmio”, diz o comunicado 

oficial do Prêmio Pritzker de Arquitetura. 

Anunciado hoje por Tom Pritzker, 

ppresidente da The Hyatt Foundation, 

Francis Kéré é o 51º vencedor 

do prêmio criado em 1979, 

sucedendo Anne Lacaton e Jean-Philippe 

Vassal. Elogiado por ir além dos limites 

do campo disciplinar, o arquiteto 

atua simultaneamente em Burkina 

FasoFaso e na Alemanha.

  “É a primeira vez na história de mais de 

40 anos do prêmio que uma pessoa negra, 

africana é reconhecida com a maior 

honrariahonraria da arquitetura e urbanismo então, 

para além de tudo que o trabalho do Kéré 

representa no que tange o papel social da 

nossa profissão, essa premiação também 

nos traz esperança de transformação de 

um olhar decolonial para as referências 

mundiais da produção de arquitetura e 

urbanismo”,urbanismo”, afirmou Camila Leal Costa, 

coordenadora-adjunta da Comissão 

Temporária de Raça, Equidade e 

Diversidade do CAU Brasil.
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião Prefeitura de 
Guamaré – ATHIS
- Fórum de coordenadores da 
Comissão de Exercício 
Profissional

22/03

22 e 
23/03

22 e 
23/03 - Biometria (por agendamento)

- Fiscalização – São José de 
Mipibu23/03

- Fiscalização – Natal24/03
- Sessão para tomada de preço 
– Edital Reforma do CAU/RN24/03

PARCERIA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!
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