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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
Representação do CAU/MG no VII Congresso Internacional do Grupo Unis em parceria com o VI Congresso da Rede Acinnet e a II 

Conferência Internacional da U.Experience. O evento contou ainda com atividades da IX Semana da EaD do Grupo Unis e a II Jornada 

Interinstitucional Stricto Sensu e Representações Sociais. Considerando o cenário atual e a necessidade de se desenvolver capacidades 

nas pessoas para que elas possam se reinventar e superar as dificuldades, os principais temas do Congresso foram "Empoderar gente 

para transformar realidades" e "La transformación como estrategia de las organizaciones hacia la post pandemia". O Congresso ofereceu 

palestras, oficinas, minicursos, workshops, debates e práticas relacionadas a mais de 10 áreas do conhecimento como Desenvolvimento 

Humano e Regional, Representações Sociais, Direito, Educação, Engenharias, Inovação e Saúde, contando com a participação e 

experiência de profissionais de 18 países, os quais foram prestigiados por 30 convidados de locais como Angola, Argentina, Índia, Japão, 

Moçambique, Portugal e Romênia. 

O CAU esteve representado pela Vice-presidente do CAU/BR Daniela Sarmento, pela Presidente do CAU/MG Edwiges Leal e pela 

Conselheira Estadual do CAU/MG Luciana Bracarense. A Vice-presidente do CAU/BR Daniela Sarmento realizou uma apresentação 

tratando das questões de gênero discutidas pelo CAU/BR, mostrando a importância da mulher na arquitetura e urbanismo e na cidade. A 

Presidente do CAU/MG Edwiges Leal apresentou ações do conselho para a ampliação do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, 

incluindo as diversas demandas da sociedade, com destaque para as ações no campo da Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social – ATHIS. A Conselheira Estadual do CAU/MG Luciana Bracarense mediou o debate que contou com grande participação do público 

que se mostrou muito interessado pelas diversas possibilidades de atuação profissional, o que demonstra a importância das ações do 

CAU apresentadas e a importância da inclusão desses assuntos na formação dos futuros profissionais. 

 
CONCLUSÃO: 
 
O VII Congresso Internacional do Grupo Unis buscou atuar de forma efetiva em propostas de empoderamento e incluir a sociedade como 

agente direto na solução das metas apresentadas. 

Além disso, o evento possibilitou ampliar as possibilidades de atuação do profissional arquiteto e urbanista e provocar a necessária reflexão 

sobre ensino e formação. 

  
 
Data 21/05/2021                                                    
                                                                                                                Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                       Presidente CAU/MG 
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