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profissionais de Arquitetura e Urbanismo 
e representantes dos CAU/UF 
de todo o país.
  A noite foi marcada pela palestra 
temática proferida pelo arquiteto e 
urbanista Nivaldo Andrade, com a 
participaçãoparticipação da presidente Nadia Somekh 
e dos professores Leonardo Castriota e 
Flávio Carsalade, com mediação da 
presidente do CAU/MG, Maria Edwiges 
Leal. Também houve assinatura do termo 
de cooperação entre o CAU/MG e a 
PPrefeitura Municipal, além da apresentação 
da Orquestra de Cordas da Escola Livre 
Padre Simões de Ouro Preto.
  Professor pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e ex-presidente do IAB/DN, 
Nivaldo Andrade fez um resgate do 
desenvolvimentodesenvolvimento da arquitetura e do 
ensino do patrimônio, destacando as 
escolas que forjaram a concepção da 
atuação profissional na área no Brasil. 
OO professor usou uma flexão poética para 
definir o fazer na arquitetura de patrimônio: 
o ato de “transformar as velhas formas do 
viver”, emprestando trecho da letra do 
também baiano Gilberto Gil. Nivaldo falou 
sobre o perfil dos profissionais que se 
dedicamdedicam a interpretar as transformações 
necessárias em um projeto que 
envolva o patrimônio histórico.

Arquitetura e o compromisso de “transformar 
as velhas formas do viver”

  A programação do 1º Seminário 
Nacional de Patrimônio – Caminhos para a 
valorização da arquitetura e urbanismo, 
que acontece em Ouro Preto (MG), se 
deslocou do Centro de Artes e 
ConvençõesConvenções da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) para o Teatro Municipal 
Casa de Ópera na noite do dia 14 de julho. 
A edificação construída no ano de 1769 
em estilo barroco, predominante na 
cidade histórica, acolheu pesquisadores,

DESTAQUE DA SEMANA

ROTINA DO CAU/RN

Fórum Internacional do CAU Brasil vai discutir 

mobilidade profissional de arquitetos

  O CAU Brasil está trabalhando cada 
vez mais para ampliar a inserção de 
arquitetos e urbanistas brasileiros no 
memercado internacional. Como parte desses 
esforços, o Conselho promoverá o II Fórum 
Internacional de Conselhos, Ordens e 
Entidades de Arquitetura e Urbanismo do 
CAU Brasil, com o tema: “Mobilidade 
Profissional Internacional, da formação ao 
exercício profissional”. Evento será 
rrealizado na Embaixada de Portugal, em 
Brasília (DF), entre os dias 21 e 23 de julho.
  Estão convidados representantes de 
arquitetos de vários paises, como Estados 
Unidos, Espanha, França, Itália, 
Portugal, Rússia, Suíça, China, Macau, 
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
CostaCosta Rica, Equador, Guatemala, 
Paraguai, Peru, Uruguai, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste.

Objetivo do evento organizado pela 

Comissão de Relações Institucionais do 

CAU Brasil será buscar a simplificação da 

mobilidade profissional dos arquitetos entre 

os diferentes países, assim como a 

troca de experiências para o 

aprimoramento da profissão.

    O Fórum Internacional também se 

propõe a fortalecer relações com outros 

países, com especial atenção aos lusó-

fonos e panamericanos, no guarda-chuva 

dos Acordos de Mobilidade firmados pelo 

governo brasileiro com o MERCOSUL e 

com a Comunidade de Países de Língua 

PortuguesaPortuguesa (CPLP).
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AGENDA DA SEMANA

- Reunião Assembleia 
Legislativa (arquitetos e 
engenheiros)

18/07

- Fiscalização – Cruzeta18/07
- Fiscalização – Ipueira e São 
João do Sabugi

19/07

- Fiscalização – Serra Negra do 
Norte e Timbaúba dos Batistas20/07

- Fiscalização – Caicó20/07

- Biometria (por agendamento)19 e 
20/07

- Arquitetando Caicó20 e 
21/07
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