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CEAU-CAU/BR 
• É um órgão permanente, de natureza consultiva, para tratar das 

questões do ensino e formação e do exercício profissional. 

• Possui reuniões realizadas bimestralmente. 

• Propõe e aprecia sobre: 

• 1. Temas para debate relacionados a questões de interesse da profissão e da sociedade; 

• 2. Atividades conjuntas de entidades de arquitetos e urbanistas com o CAU/BR; 

• 3. Ações para a formação, especialização e atualização de conhecimentos dos arquitetos e 
urbanistas; 

• 4. Ações para a fiscalização da profissão; 

• 5. Ações para utilização e divulgação de tabelas indicativas de honorários de serviços de 
Arquitetura e Urbanismo; 

• 6. Matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e  

• 7. Planos de ação e orçamento e os planos de trabalho do CEAU-CAU/BR. 



2018-2019 

• Além de discutir questões de interesse da profissão e da sociedade, 
promoveu eventos tendo como pauta o ensino e a formação 
profissional: 

• Seminário Internacional de Ensino de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
de Janeiro (21/7/2018) 

• Seminário Arquitetura e Urbanismo: da formação à atribuição 
profissional (5 e 6/9/2018) 

• I Encontro do CEAU no 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos 
(9/10/2019) 



2020 

Disponível em: www.caubr.gov.br/cidades2021 

• Trabalhou na elaboração do manifesto das  Instituições de 
Arquitetura e Urbanismo, encaminhado aos candidatos(as) nas 
eleições municipais de 2020 com apontamentos e orientações 
técnicas visando transformar nossas cidades em territórios mais 
saudáveis, inclusivos, seguros e resilientes para todos(as) os(as) 
brasileiros(as). 



2020 

Disponível em: www.caubr.gov.br/cidades2021 

• 67 pessoas preencheram o formulário de adesão à 
carta (publicado no site da FNA). 



2020 

Disponível em: www.caubr.gov.br/cidades2021 

• Mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas pelos posts e vídeos 
do Projeto Novas Cidades 2021.  

• Segundo dados informados pelo Facebook, cada pessoa foi 
impactada 2 ou 3 vezes pelas informações do projeto, totalizando 
quase 6 milhões de impactos.  

• Vídeos dos debates conseguiram cerca de 70 mil visualizações. 



DAS ENTIDADES 

• Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) 

• Entidade independente, composta e dirigida pelos escritórios de arquitetura e 
urbanismo associados. Conta também com a associação de empresas 
fornecedoras de produtos e de serviços do setor de arquitetura e construção 
civil, como colaboradoras. 

• Seus associados trocam experiências e identificam os pontos de interesse 
comuns para poder qualificá-los, representá-los e divulgá-los perante às 
instituições públicas ou privadas, ao mercado e ao público em geral. 

• Atualmente a AsBEA-BR tem sede na cidade de São Paulo e atua em conjunto 
com suas regionais (AM, CE, GO, MG, PE, PR, RJ, RS, SC, SP), sedes ligadas pelo 
mesmo estatuto, mas com autonomia financeira e operacional. 



DAS ENTIDADES 

• Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) 

• Associação criada em 1976 e suas principais metas consistem em assistir, 
promover, apoiar, incentivar e desenvolver ações científicas, tecnológicas, 
educacionais, culturais, sociais e ambientais que visem o desenvolvimento, a 
divulgação e a valorização profissional da Arquitetura Paisagística no país. 

• Dentre seus objetivos: incentivar e promover a divulgação, a valorização e o 
aperfeiçoamento da Arquitetura Paisagística como instrumento a serviço do 
bem estar público; incentivar e promover a conservação e a preservação das 
paisagens naturais e culturais, bem como a criação de padrões de qualidade 
ambiental; entre outros. 

• Atualmente, além da sede em São Paulo, mantém vários núcleos estaduais. 



DAS ENTIDADES 

• Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) 

• Entidade sem fins lucrativos reconhecida por sua intensa e responsável atuação 
pela melhoria na qualidade de ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. 

• Participação junto ao Ministério de Educação – MEC, no processo de avaliação da 
qualidade do ensino superior do país, participando da elaboração e aplicação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

• Nos anos mais recentes iniciou um processo de acompanhamento e 
aproximação com entidades e organizações internacionais como a UNESCO,  a 
Comissão de Educação da UIA (União Internacional dos Arquitetos), ACSA 
(Association of Collegiate Schools of Architecture – USA & Canadá), EAAE 
(European Association for Architectural Education), etc. 



DAS ENTIDADES 

• Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (FeNEA) 

• Entidade pública sem fins lucrativos, sem filiação partidária, livre e 
independente de órgãos públicos e privados, que hoje congrega mais de 80.000 
estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo, de mais de 305 
instituições de ensino superior, e os representa perante órgãos governamentais 
e entidades de área.  

• Tem como objetivos representar os interesses dos estudantes de arquitetura e 
urbanismo e lutar por um ensino de qualidade, através de uma discussão 
participativa e democrática; e congregar e ampliar a participação dos 
estudantes enquanto cidadãos e futuros profissionais, na busca de uma 
formação criativa, inovadora, solidária, coletiva, humana e comprometida com 
questões político-sociais. 



DAS ENTIDADES 

• Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA) 

• Entidade sindical de grau superior, criada em 1979, que congrega sindicatos 
estaduais da categoria.  

• Tem como objetivo coordenar e proteger a categoria profissional dos arquitetos 
e urbanistas nas relações de trabalho, direitos e atribuições. 

• Realiza anualmente o ENSA – Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e 
Urbanistas, instância máxima de deliberação da categoria. A partir de cada 
ENSA, a FNA articula suas ações e propostas de trabalho anual. 

• Representa perante autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 
gerais dos arquitetos, principalmente em acordos e negociações coletivas; 
estimula o aperfeiçoamento profissional e científico e atua na capacitação 
profissional; auxilia na fundação de sindicatos estaduais; edita publicações de 
interesse dos arquitetos e urbanistas; celebra convênios, acordos, instaura 
dissídios e assiste os sindicatos filiados em processos trabalhistas em geral. 



DAS ENTIDADES 

•  Instituto de Arquitetos do Brasil  - IAB 

• Entidade profissional, cultural e técnica de livre associação de arquitetos e 
urbanistas brasileiros, que propugna pelo reconhecimento da Arquitetura e do 
Urbanismo como manifestação cultural do povo brasileiro, em constante 
diálogo com a sociedade e os poderes públicos. Fundado em 1921, é a mais 
antiga das entidades brasileiras dedicadas à arquitetura, ao urbanismo e ao 
exercício da profissão.  

• Tem departamentos autônomos em todos os estados e núcleos regionais. A 
entidade é liderada pela Direção Nacional, executiva de seu Conselho Superior, 
composto por todos os Departamentos. Filia-se às organizações internacionais 
de arquitetos e urbanistas, e promove trienalmente o Congresso Brasileiro de 
Arquitetos. 

• Dedica esforços à defesa do patrimônio cultural, do meio ambiente e de 
políticas públicas que garantam o acesso à arquitetura e ao urbanismo por 
todos os setores da sociedade. Defende o concurso público de projetos para 
obras públicas como modo de valorizar a profissão, democratizar a participação 
e garantir a qualidade dos empreendimentos.   
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