
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 12/07/2019 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Cecilia Maria Rabelo Geraldo                   Cargo: Conselheira 
Documento nº: A4657-4    Tipo de documento: Registro CAU    

Dados da viagem: 
 
Evento: 19º Seminário Regional da CED-CAU/BR                                   Local: Sala de Eventos Gran Hotel Arrey, Teresina, Piauí, Brasil  

Data de início: 03/07/2019                           Data de término: 05/07/2019  

 

Justificativa da viagem:   

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
Dia 03/07/2019 (18h30 às 21h30) 
 
A palestra de abertura foi proferida pelo prof. dr. da UFPI Luizir Oliveira que falou sobre Bioética aplicada em geral e fez uma avaliação 
da sua aplicação no campo da arquitetura e urbanismo. Antecedendo a palestra o conselheiro federal, representante do Rio de Janeiro, 
Carlos Fernando Andrade lançou o livro “Vazou, crônicas do urbanismo carioca”. 
 
Dia 04/07/2019 (9h às 18h) 
 
Na parte da manhã foi tratado do tema “Ética, Mercado e Sociedade” a partir da exposição da analista comportamental Alessandra 
Cronemberger sobre “Concorrência entre profissionais da mesma categoria”, e de questões elaboradas por ela, os presentes se 

organizaram em grupos de debate e o resultado foi apresentado a seguir. Na parte da tarde foi inicialmente tratado do tema “Pode-se 
ensinar Ética Profissional na Faculdade? ” A partir da exposição da conselheira federal representante das IES e coordenadora da CEF-
CAU/BR Andréa Vilella e do conselheiro federal, membro da CED/BR Guivaldo Baptista depois foi tratado o tema “O Código de Ética 
Aplicado” a partir da exposição da conselheira estadual e coordenadora da CED-CAU/MG Marília Palhares. A dinâmica da tarde seguiu a 
mesma sistemática que a parte da manhã. 
 
Dia 05/07/2019 (9h às 14h30) 
 
Na parte da manhã foi tratado o tema “Ética e Mídia Sociais” a partir das exposições do prof. dr. da UFPI Luizir Oliveira e do advogado, 
especialista em direito digital Eduardo H. Tobler Camapum e ainda da apresentação pelos conselheiros federais da CED-CAU/BR Gerardo 
Fonseca e Matozalem Santana de casos em análise por aquela Comissão. Esse tema seguiu a dinâmica utilizada no dia anterior. Após 
pequeno intervalo deu-se início ao tema Revisão da Resolução CAU/BR nº 143/2017 com a apresentação do advogado do CAU/BR 
Eduardo Paes que deu um panorama geral dos principais pontos em discussão, buscando relacionar com os temas discutidos no 
Seminário até o momento. Ainda em grupo, mas sem um roteiro de perguntas foram levantadas questões a serem analisadas pela CED/BR 
e a serem apresentadas no Seminário de Fechamento do ano a ser realizado em Brasília no segundo semestre de 2019. O evento foi 
encerrado pelo presidente do CAU/PI, Wellington Camarço 
 
 
 



 

 

 
Avaliação do evento: 
O Seminário cumpriu seu objetivo e a dinâmica adotada permitiu a participação de todos os presentes. O resultado das discussões de 
cada grupo foi consolidado em folha/cartaz, recolhidos e serão analisados pela CED/BR para elaboração das conclusões do último 
Seminário Regional realizado em 2019 e encaminhamentos cabíveis. 
 
 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: __/__/__                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 
 


