
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 
Evento / Reuniâo Primeiro podcast Itinerante do CAU/MG 
Local Universidade FUMEC 
Data/ Horário 02/03/2023 – 15:30 
Relator Fernanda Basques Moura Quintão 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO: (escrever relato detalhado de participação) 

 
Participação no Podcast “Educação, direitos e deveres na profissão do Arquiteto e Urbanista e na relação com a sociedade” 
 

A fim de ampliar as possibilidades de difusão da Arquitetura e Urbanismo, as Comissões do CAU/MG se 
juntaram para lançar um programa de debates itinerantes nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo do 
Estado, começando por Belo Horizonte. Os programas serão gravados (áudio e vídeo) nas unidades das 
Escolas que tiverem o interesse em participar e, posteriormente, publicados no podcast do Conselho, o 
ARQURB em Pauta, e no canal do YouTube. 

 
As Comissões do CAU/MG serão responsáveis por definir um tema para os programas dentro dos nichos 
nos quais atuam, que são Exercício Profissional, Ética e Disciplina, Ensino e Formação, Política Urbana e 
Ambiental, ATHIS, Patrimônio Cultural e Equidade e Diversidade. 

 
A Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/MG) deu início ao programa de debates itinerantes e definiu 
o tema “Educação, direitos e deveres na profissão do Arquiteto e Urbanista e na relação com a sociedade”. 
A abordagem foi estruturada atráves de uma conversa informal sobre a valorização do trabalho do 
arquiteto, as dificuldades e limites na relação da prestação de serviço e a definição do escopo de trabalho. 
A universidade escolhida para a realização do primeiro Podcast foi a Universidade FUMEC em Belo 
Horizonte/MG, na Sala Multimeios do prédio da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. 
 
Foram convidados para a discussão um mediador (a conselheira coordenadora da Comissão de Ética 
Fernanda Basques Moura Quintão) um profissional atuante (o Arquiteto e Urbanista Gustavo Penna), um 
professor da disciplina Prática Profissional (Professor Sergio Palharese) e de um estudante a ser escolhido 
pela Instituição participante (Carla Ediwges). A data de realização do evento foi dia 02 de março de 2023. 
 

 

https://www.caumg.gov.br/comissoes/


 

 

 
 

 
1. Pontos abordados no programa: 

 
A. Dificuldades e limites na prestação de serviços de arquitetura e urbanismo. 

B. Experiência de trabalho na prestação de serviço e aprendizagem relacionada a esse caso. 

C. O escopo de trabalho na contratação das Atividades Técnicas dos arquitetos e urbanistas. 

D. A definição de escopo de trabalho. 

E. Como lidar com as expectativas do cliente e as limitações legais e financeiras. 

F. O CAU/BR divulgou no dia 29 de maio de 2022 uma pesquisa da Datafolha em que 82% das moradias do país 
são feitas sem arquitetos ou engenheiros. (www.caubr.gov.br/pesquisa2022). 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
Primeiro podcast Itinerante do CAU-MG. Que seja amplamente divulgado para que aconteçam outros.  
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 10/03/2023                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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