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  O objetivo principal era discutir a 

formação de arquitetos e urbanistas no 

atual contexto brasileiro. As mesas 

redondas procuraram ouvir profissionais e 

especialistas sobre o perfil dos arquitetos e 

urbanistas que o Brasil precisa, como 

sugeriasugeria a questão que norteou o evento: 

O que se espera da formação de arquitetos 

e arquitetas e urbanistas no atual 

contexto brasileiro e mundial? 

  

    A presidente do CAU Brasil, Nádia 

Somekh, abriu o evento com a reflexão 

sobre a importância da valorização do 

papel social do arquiteto e urbanista 

enquanto promotor de mudanças urbanas. 

“Nosso país precisa de uma 

agenda de arquitetura e urbanismo.

    Precisamos de ações concretas 

que envolvam nossos arquitetos e a 

sociedade na perspectiva de 

melhorar nosso país”, afirmou. 

  O coordenador da Comissão Ordinária 
de Ensino e Formação (CEF) do CAU 
Brasil, Valter Luis Caldana Júnior, ressaltou 
a importância de eventos como o 
Seminário para discutir a questão do 
ensino de arquitetura no país sob vários 
ângulos diferentes. “Nós estamos falando 
dede formação continuada de um lado, mas 
estamos falando de docência, de 
produção de conhecimento, de pesquisa. 
Nossa visão é muito ampla e isso é um 
grande marco. Esse seminário para nós é 
um divisor de águas. O primeiro motivo é 
que não se trata apenas de um seminário 
de ensino. E entenda não como um 
redutor, mas como um elemento que 
alavancaalavanca o posicionamento do CAU nessa 
discussão. Hoje nós temos uma estrutura 
nacional que funciona e está presente na 
sociedade cada vez mais. Isso possibilitou 
que hoje, ousamos abrir para a sociedade 
e dialogar com a sociedade. 

E no diálogo com a sociedade é 
fundamental entendermos que a função do 
CAU é zelar pelos interesses coletivos da 
sociedade, mas é acima de tudo levar 
aarquitetura e urbanismo como conheci-
mento, como instrumento para melhorar a 
vida da sociedade brasileira”, afirmou.

CAU/RN esteve no Seminário de Formação, 
Atribuições e Atuação Profissional 

  O presidente do CAU/RN, Jefferson 
Sousa, a conselheira e coordenadora da 
Comissão de Ensino, Formação e Exercício 
Profissional, Eunádia Cavalcante, como 
também a gerente técnica, Lilian Brito 
participaramparticiparam do I Seminário Nacional 
de Formação, Atribuição e Atuação 
Profissional. O evento com duração 
de três dias foi realizado pelo CAU 
Brasil, por meio da Comissão 
Ordinária de Ensino e Formação. 

DESTAQUE DA SEMANA

O arquiteto e urbanista registrado no 
CAU/RN tem 15% de desconto no serviço 
de lavagem de estofados, almofadas, 
tapetes, cortinas, tênis, mochilas e 
pelúcias. O desconto não é cumulativo 
com nenhuma outra promoção. Prorrogada as inscrições para a 

II Seleção de Fotografias do CAU/RN

  As inscrições para a II Seleção de 

Fotografias foram prorrogadas para o 

dia 20 de outubro. A imagem enviada 

para avaliação da banca tem que 

rrepresentar o tema “Patrimônio 

Arquitetônico Modernista Potiguar”.

  Pode participar qualquer arquiteto e 

urbanista residente no RN, e dentre outros 

requisitos da seleção, deve estar regular 

com as obrigações junto ao CAU. Cada 

profissional só pode enviar apenas uma 

fotografia, que deverá ser exclusiva 

dodo autor, pois a inscrição é individual, 

sendo vedada a coautoria.

  A Comissão de Patrimônio, do 

CAU/RN, coordenará a seleção, 

estabelecendo a banca julgadora que vai 

escolher as 12 melhores fotos. Tais 

imagensimagens farão parte da 2ª Exposição de 

Fotografias de Arquitetura do CAU/RN, 

bem como do calendário 2023 do 

CAU/RN. O primeiro lugar ganhará 

uma viagem para Brasília/DF, com 

a c o m p a n h a n te .

ROTINA DO CAU/RN

AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)10/10

- Reunião Reforma da sede do 
CAU/RN

11/10

- Feriado – Dia Nossa Senhora 
Aparecida12/10

- CAU + Perto – Secretaria de 
Educação

13/10

PARCERIA

ACOMPANHE 
O CAU/RN NAS REDES!
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