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RELATÓRIO - MISSÃO DE INTERESSE DO CAU/BR 

DATA: 04 DE JUNHO DE 2018 

EVENTO 
IV SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO EM 

ARQUITETURA E URBANISMO – CPP-CAU/BR 

LOCAL: 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ 

(CEAP) - MACAPÁ (AP) 

NOME DANIELA DEMARTINI – SECRETÁRIA GERAL DA MESA 

1. REPRESENTAÇÃO: 

Secretária Geral da Mesa do CAU/BR, responsável pelo setor normativo do CAU e pela 

assessoria dos órgãos colegiados 

2. ESCOPO/HISTÓRICO: 

O mercado de habitação social era o foco do IV Seminário de Empreendedorismo em 

Arquitetura e Urbanismo, promovido pela Comissão Especial de Política Profissional do 

CAU/BR e pelo CAU/AP 

3. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 Subprocurador-geral de Justiça para assuntos administrativos e institucionais do MP-AP 

– Nicolau  Crispino 

 Secretário de Estado de Cidades – João Henrique Pimentel 

 Administrador Fernando Assad - Programa Vivenda, de São Paulo (SP); 

 Marcelle Vilar - Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); 

 Josemée Lima -  coordenadora da Comissão de Política Profissional do CAU/BR; 

 César Balieiro – presidente CAU/AP; 

 Sebrae/AP         

4. OBJETIVOS: 

A proposta do evento é estimular os profissionais da Arquitetura e Urbanismo e os acadêmicos 

a ver a habitação de interesse social com outro olhar e tomar parte dessa produção. É uma fatia 

do mercado que está plenamente fraqueada ao profissional para que ele empreenda. 

5. PROGRAMAÇÃO: 

14h – Inscrições e credenciamento 

14h30 – Mesa de Abertura 

15h – Empreendedorismo na Arquitetura (Consultores do Sebraetec – Sebrae/AP) 

16h – Assistência técnica para habitação de interesse social e a formação do arquiteto e 

urbanista (Marcelle Vilar, professora da UNIFAP) 

16h45 – Intervalo 

17h – Empreendedorismo em Arquitetura Social (Fernando Assad, sócio do Programa 

Vivenda) 

18h – Assistência técnica para habitação de interesse social e o CAU/BR (Josemée Lima, 

coordenadora da Comissão de Política Profissional do CAU/BR) 

19h – Debate (Mediador: César Balieiro, presidente do CAU/AP) 

20h30 – Encerramento 
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6. RELATO:  

1. Um dos destaques, foi a palestra sobre Empreendedorismo na Arquitetura feita pela 

consultora do Sebraetec – Sebrae/AP. Foi apresentado caminhos para inovar em pequenos 

negócios; 

 

2.  A professora de Arquitetura e Urbanismo Marcelle Vilar, da Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) vai falar sobre o lugar da assistência técnica para habitação de interesse 

social na formação do arquiteto e urbanista; 

 

3. A palestra sobre o Programa Vivenda, de São Paulo (SP), uma empresa focada em tornar 

acessível, inclusive para pagamento, apresentou todo o processo que envolve uma reforma, da 

elaboração do projeto até a obra. O foco do negócio são clientes que moram e bairros 

periféricos e favelas. O administrador Fernando Assad, sócio do empreendimento, abordou os 

desafios e perspectivas da consolidação da empresa; 

 

4. A conselheira federal, Josemée Lima, coordenadora da Comissão de Política Profissional do 

CAU/BR, abordou o papel do Conselho no estímulo da Arquitetura Social. 

 

5. Debate (Mediador: César Balieiro, presidente do CAU/AP) 

 

7. CONCLUSÃO: 

O evento foi enriquecedor, tanto para a valorização da carreira do arquiteto, quanto para a 

orientação de como proceder dentro legislação e diretrizes da arquitetura. 

O incentivo ao empreendedorismo é essencial para o setor, sobretudo em um estado de 

fronteira, e o evento atingiu esse objetivo. 

 

 

Macapá, 04 de junho de 2018 

 

 

 

Daniela Demartini 

Secretária Geral da Mesa 

 


