
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO:  DATA:  

Dados do autor do relatório:  
Nome: Fernanda Basques Moura Quintão                   Cargo: Coordenadora CED-CAU/MG 
Documento nº:   A28168-9                                            Tipo de documento: CAU  

Dados da viagem: 
 
Evento: Seminário Nacional CED-CAU/BR                                     Local:  São Paulo 
Data de início:  08/06/2022                                                              Data de término: 10/06/2022  
 
Justificativa da viagem:  Participação em Seminário 
 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
A Coordenadora da CED-CAU/MG Fernanda Basques Moura Quintão e a assessora técnica Carolina Martins de Oliveira 
Barbosa participaram do evento, que abordou o tema “Prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo pela internet e o uso 
das redes sociais do ponto de vista ético.” O evento contou com um retorno sobre o 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, 
com a realização de palestras, como a “Redes Sociais X Ética no âmbito da arquitetura e urbanismo – realizada pelo 
conselheiro Ricardo Meira (CAU/DF) e o “Estudo de caso: plataforma que vende projeto pronto – realizada pelo conselheiro 
Matozalém Santana (CAU/BR).”  
 
Inicialmente, a conselheira Giedre Maia deu um retorno sobre o 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, ocorrido em 2021, 
em que foi definido que era importante regulamentar o tema de prestação de serviço de Arquitetura e Urbanismo pela internet 
e o uso das redes sociais do ponto de vista ético. Durante aquele seminário foi discutido que as redes sociais apresentam 
caráter volátil, e que por isso deveria ser elaborado um guia orientativo capaz de ser um “link” ao normativo já existente, que 
poderia ser atualizado com mais facilidade. Dessa forma, no seminário atual, foi definido que seria realizado um normativo 
de cunho orientativo de boas práticas na apresentação de arquitetos e urbanistas no ambiente da Internet, tomando por base 
o arcabouço jurídico já existente, os guias já elaborados pelos CAU/UFs e o normativo similar ao elaborado pela OAB/BR.  
 
O seminário contou também com debates sobre as palestras apresentadas e dinâmicas com o objetivo de construção 
conjunta do Guia de boas práticas nas mídias sociais e Internet na prestação de serviço de arquitetura e urbanismo, que 
será produzido pelo CAU/BR.  
 
A conselheira Fernanda destacou que grande parte dos processos nos CAU/UFs apresentava problemas com contratos, que 
alguns estados faziam o procedimento de conciliação, outros apresentavam Podcasts em seus planos de ação e outros 
realizavam reuniões com professores de Ética nas universidades. Alguns temas abordados durante o seminário foram a 
definição do escopo do serviço prestado, direito autoral, plágio e questões sobre vendas de plantas e de projetos como 
produtos em sites da internet.  
 
Considerando a troca de práticas realizadas no 21º Seminário Regional da CED-CAU/BR, em que foi identificado que alguns 
CAU/UFs realizavam encontros com professores de Ética nas universidades de forma a difundir e aperfeiçoar o enfoque 
dado nessa disciplina, a  CED elaborou a DELIBERAÇÃO N° 20/2022 – CED – CAU/MG – (204-4.1.2022) solicitando que a 
CEF-CAU/MG realize uma reunião conjunta com a CED-CAU/MG, com os professores de Ética nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e os respectivos coordenadores. 
 
 



 

 

 
Avaliação do evento:  
Evento bem estruturado com conteúdo adequado.  
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 08/07/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


