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DESTAQUE DA SEMANA

CAU Brasil lança o Guia Ético dos Arquitetos e 
Urbanistas nas Mídias Sociais

  O CAU Brasil quer ajudar profissionais, 
estudantes e professores da área a usufruir 
todos os benefícios e alcance das novas 
tecnologias, com respeito aos colegas e 
aos clientes. Para buscar a valorização 
profissional, a Comissão de Ética e 
Disciplina elaborou o Guia Ético dos 
Arquitetos e Urbanistas nas Mídias Sociais.

  “De forma didática, o Guia Ético separa 

as orientações por área de atuação, separa 

divulgação de publicidade e possui em 

cada item a base legal que trata 

das condutas indevidas”, afirmou o 

coordenador da Comissão de Ética e

Disciplina do CAU Brasil, Conselheiro 

Fabricio Santos (AM). “Foi um material 

construído com todos os CAU/UF, por 

meio de dois seminários, e participação 

ampla por meio de consulta pública.”

  O Guia Ético dos Arquitetos e 

Urbanistas nas Mídias Sociais traz 

orientações e boas práticas para:

* Divulgação de trabalhos (profissionais e 

a c a d ê m i c o s )

* Oferta de serviços

* Vendas de cursos

  As orientações atendem às condutas 

previstas no Código de Ética e Disciplina 

do CAU Brasil. “Não criamos nenhuma 

regra nova. Condutas indevidas serão 

enquadradas nessas bases legais e podem 

vir a gerar sanções futuras, queremos 

orientar a atuação correta, buscando 

sempre a valorização profissional”,

afirma o conselheiro Fabricio Santos. 
Os principais temas tratados no Guia são:
• Indicação de Responsabilidade Técnica
• Direitos Autorais de arquitetos e 
u r b a n i s t a s
• Proteção de Dados Pessoais
• Direito do Consumidor
  Arquitetos e urbanistas agora terão 
referências claras e objetivas para a prática 
profissional do ponto de vista ético e moral.

ROTINA DO CAU/RN

Encontro Nacional das Comissões de 

Exercício Profissional – CEP

  A conselheira federal do CAU/RN, 

Patrícia Luz, que é a coordenadora da CEP 

– CAU/BR, participou nos dias 18 e 19 de 

outubro do II Encontro Nacional das 

Comissões de Exercício Profissional. O 

evento reuniu conselheiros, presidentes e

integrantes das equipes técnicas dos 

CAU/UF. A discussão girou em torno, prin-

cipalmente, da fiscalização e as atribuições 

profissionais, dois temas relevantes para o 

cotidiano do Conselho e dos arquitetos.

  A Resolução 198, foi o assunto do 

primeiro dia. Construído em colaboração 

com os CAU/UF e aprovado em 2020 pelo 

plenário, o novo regramento atualiza os 

procedimentos e normas para a 

fiscalização, atividade fim da atuação 

do Conselho. Entre os objetivos da 

atualização, o aperfeiçoamento da 

definição das situações passíveis de 

sanção e a desburocratização do trâmite 

administrativo para acelerar os processos. 

  Já no segundo dia, as atribuições dos 
arquitetos e urbanistas foram o cerne do 
debate. Momento que esclareceu as 
dúvidas mais frequentes sobre as 
atividades que podem ser desempenhadas 
pelos profissionais e eventuais conflitos 
com outras atividades técnicas.
  Os próximos passos são a constituição 
de um Grupo de Trabalho para 
acompanhar a capacitação das equipes 
técnicas e preparar os CAU/UF para aplicar 
a resolução 198. E a partir das 
contribuições dos participantes do 
encontro, a CEP deverá criar um banco de 
dados sobre as situações envolvendo 
sombreamento de atividades nos 
estados para subsidiar a atuação 
segura dos arquitetos e urbanistas. 
  “Reunir-se com colegas que 
representam seus estados no sistema CAU 
para tratar dos temas da profissão, sempre 
será um espaço bacana para trocas, 
aprendizados e para aprofundarmos 
discussões sobre a prática profissional”, 
conclui Patrícia Luz.

AGENDA DA SEMANA

- Biometria (por agendamento)25 e 
26/10

- Palestras no Feirão de Imóveis 25 a 
29/10

- Fiscalização - Natal

- Feriado Dia do Servidor 
Público

25/10

- Reunião CEFEP26/10

28/10

DICA

O CAU/RN estará no 1º Feirão de Imóveis 
do Servidor Público do RN, oferecendo 
palestras com temas variados e de 
interesse do profissional arquiteto 
e urbanista.  Confira a programação 
no Instagram do CAU/RN.
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