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Propostas aprovadas na Plenária Final 
 
 
 
 
 

EIXO I 
O CAU, A SOCIEDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

• Estudar metodologias ou ações que ajudem a sociedade a expressar suas 

dificuldades, anseios e expectativas em relação à construção das cidades; 

• Incentivar a articulação política entre as entidades de caráter coletivo, baseado na 

solidariedade no sentido amplo. 

• Conscientizar os arquitetos e urbanistas sobre as necessidades de adotar posturas 

e práticas mais inclusivas e participativas no contexto político local e nacional; 

• Participar da construção da valorização profissional, promovendo a mudança 

gradual através dos avanços de uma governança efetiva. 

• Garantir que as cidades e o território sejam suportes físicos estratégicos para o 

desenvolvimento ambiental, cultural, social e econômico. 

• Combater a descontinuidade das políticas públicas.  

• Garantir a participação efetiva do arquiteto e urbanista na construção de políticas 

públicas urbanas consistentes. 

 
EIXO II 

FORMAÇÃO, EXERCÍCIO E COMPROMISSO SOCIAL 
 

ENSINO E FORMAÇÃO: 
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• Incentivar a participação dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo na exigência de uma 

formação de qualidade.  

 

• Buscar estreitar os laços com o Ministério da Educação (MEC) e entidades de Arquitetura e 

Urbanismo objetivando garantir a qualidade do ensino e a aplicação da legislação educacional. 

• Buscar a criação de uma comissão conjunta com todos os conselhos profissionais do Brasil, 

objetivando agir junto aos órgãos do governo federal em prol da melhoria da educação básica; 

• Promover e apoiar ciclo de palestras envolvendo conselheiros e convidados do CAU nos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo do país. 

• Firmar convênios de cooperação técnica com as prefeituras municipais com o objetivo de 

aproximar e elucidar as crianças e adolescentes (futuros profissionais) sobre a profissão do 

Arquiteto e Urbanista e suas atribuições profissionais;  

• Construir uma estratégia comum entre o CAU e os cursos de Arquitetura e Urbanismo para a 

utilização dos sistemas IGEO e SICCAU na avaliação e no planejamento do compromisso social 

da profissão;  

 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 
 

• Reforçar o repúdio à MP 630.  

• Empreender ações junto à União, estados e municípios, no sentido de criar mecanismos que 

possam induzi-los a formarem quadros técnicos permanentes compostos por arquitetos e 

urbanistas, contratados através de concursos públicos, em proporção a respectiva população.  

•  Melhorar a divulgação das ações do CAU com foco na sociedade como um todo.  

 
EIXO III 

ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA 
 
 

• Criar um plano estratégico para que o CAU seja visto como um Conselho pró-ativo na garantia 

da segurança da sociedade; 

• Divulgar o repúdio à MP630 para a sociedade por meio de uma rede de contatos. 

• Criar um fórum permanente, inclusive de forma virtual, que fomente e torne oportuna a 

reflexão sobre “’Ética, Exercício Profissional e Relacionamento com a Sociedade”.  

• Trabalhar para garantir a mudança de comportamento da atual e futuras gerações de 

arquitetos para que apropriem do Código de Ética como como instrumento inspirador e não 

somente punitivo.  

• Montar um ciclo de palestras sobre a ética como inspiração, para que os CAU/UF fortaleçam a 

relação e apoio à sociedade.  

• Buscar interferir e ajustar os prazos impraticáveis exigidos pelas licitações e que vão de 

encontro às exigências e normas que hoje os arquitetos e urbanistas são submetidos. 
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• Adaptar o SICCAU para comportar um fluxo maior de trâmites processuais e o arquivamento 

de processos digitalizados. 

 


