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Promovido pela União Internacional de Arquitetos, UIA.

www.uia-architectes.org
Organização não governamental reconhecida pela UNESCO como a única união arquitetônica
que opera em nível internacional (atualmente, em 115 países e territórios em todo o mundo).
Atua como uma plataforma para compartilhamento de conhecimento, ajudando a criar soluções
inovadoras e colaborativas para o avanço arquitetônico, com um foco particular no
desenvolvimento sustentável. Fundada em Lausanne, na Suíça, em 28 de junho de 1948.

Organização: Apoios:



Os Congressos Mundiais ocorrem a cada 3 anos para o intercâmbio
profissional, cultural, exposição de experiências, pesquisas e trabalhos
acadêmicos entre todos os arquitetos do mundo, governos e sociedade,
reunindo milhares de participantes.

Cada evento se concentra em um tema diferente relacionado à arquitetura e urbanismo. Em 2020, será 
realizado pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, de 19 a 24 de julho de 2020.

TEMA>

TODOS OS MUNDOS, UM SÓ MUNDO, ARQUITETURA 21
www.uia2020rio.archi



 Seoul 2017, Soul Of City
 Durban 2014, Architecture Otherwhere
 Tokyo 2011, Design 2050
 Turin 2008, Transmitting Architecture
 Istanbul 2005, Grand Bazaar of Archictectures
 Berlin 2002, Resource Architecture
 Beijing 1999, Architecture of the 21st Century
 Barcelona 1996, Present and Futures:

Architecture in Cities
 Chicago 1993, Architecture at the Crossroads
 Montreal 1990, Cultures and Technologies
 Brighton 1987, Shelter and Cities - Building

Tomorrow's World
 Cairo 1985, Present and Future Missions of the

Architect
 Warsaw 1981, Architecture, Man, Environment

 Mexico City 1978, Architecture and National
Development

 Madrid 1975, Creativity and Technologie
 Varna 1972
 Buenos Aires 1969
 Prague 1967
 Paris 1965
 Havana 1963
 London 1961
 Moscow 1958
 The Hague 1955
 Lisbon 1953
 Rabat 1951
 Lausanne 1948

CONGRESSOS 
ANTERIORES>



O tema do UIA2020RIO destaca o papel da Arquitetura no mundo
contemporâneo, e se expressa em cidades múltiplas, repletas de
contrastes, de possibilidades, de desigualdades e de acertos.

A Arquitetura e o Urbanismo tem responsabilidade direta com as ações de planejamento, do projeto e
da construção na busca da preservação e da sustentabilidade ambiental, mas, igualmente das condições
culturais e espaciais-urbanas.

O CENTRO DA REFLEXÃO >
Quadro de dificuldade social e urbanística em que se encontram, nos
países em desenvolvimento, parcelas importantes das populações
urbanas (de favelas e urbanizações populares), bem como os desafios
de integração social e urbanística em muitos países desenvolvidos,
onde o isolamento e a segmentação estão presentes.



www.uia2020rio.archi



> Diversidade e Mistura

> Fragilidades e Desigualdades

> Mudanças e Emergências

> Transitoriedade e Fluxos

EIXOS
TEMÁTICOS>



> Diversidade e Mistura
> Fragilidades e Desigualdades

> Mudanças e Emergências

> Transitoriedade e Fluxos

EIXOS
TEMÁTICOS>

Ênfases na prática da arquitetura e do
urbanismo atentos à:
> diversidade e mistura de culturas e ao inter-
relacionamento com outros campos
profissionais de diversos tipos, como as
questões antropológicas, políticas, sociais,
culturais e econômicas e outras.
>superação da segregação e enclaves,
encorajando a mistura de gêneros, de rendas,
de raças, de visões de mundo.
> diversidade de tempos e escalas:
reocupação de pequenos assentamentos,
proporcionada em parte pelas novas
tecnologias; ritmo de vida alternativo,
condizente com o cotidiano da pequena
escala, entre outras.



Diversidade e Mistura
Aspectos a abordar

> Múltiplas formas de arquitetura 
urbana; modelos urbanísticos e suas 
representações sociais

> A cidade dos guetos e da segmentação 
territorial.

> A arquitetura da edificação e suas 
diversidades tecnológicas e espaciais.

EIXOS
TEMÁTICOS>



EIXOS
TEMÁTICOS>

> Diversidade e Mistura

> Fragilidades e Desigualdades
> Mudanças e Emergências

> Transitoriedade e Fluxos

Ênfases na dimensão social da arquitetura
e do urbanismo tomando como mote os
desafios mundiais quanto ao(s):
> grandes contingentes populacionais
expostos a condições de grande
vulnerabilidade habitacional e urbana e de
constante violência organizada.
> formas de conexão com a sociedade e
participação nos processos de decisão, como
programas de urbanização de favelas,
requalificação de edifícios em áreas centrais,
regularização fundiária, autoconstrução
assistida, universalização do acesso às
infraestruturas, bens e serviços urbanos.



Fragilidades e Desigualdades

Aspectos a abordar
>  As cidades partidas.

>  Núcleo e periferia. 

>  As experiências de urbanização do 
precário; tornar cidade.

>  Escassez de cidade e a universalização 
dos serviços públicos; meios de gestão 
dos serviços públicos. 

>  A violência urbana e o controle 
territorial armado.

EIXOS
TEMÁTICOS>



EIXOS
TEMÁTICOS>

> Diversidade e Mistura

> Fragilidades e Desigualdades

> Mudanças e Emergências
> Transitoriedade e Fluxos

Ênfases nas mudanças do mundo
contemporâneo e seus reflexos no campo da
arquitetura e do urbanismo, em termos de:
> desafios impostos pelas novas tecnologias,
tanto relacionadas ao processo de concepção
como aos processos construtivos, e suas
implicações sobre o processo criativo e
produtivo da profissão.
> uma arquitetura comprometida com a
condição urbana da humanidade: redução
dos efeitos das mudanças climáticas, o
atendimento emergencial às populações
desabrigadas (atingidas) e o aprimoramento
da visão de arquitetura sustentável, formação
de coletivos, equipes multidisciplinares e
processos participativos.



Aspectos a abordar
> Arquitetura do edifício: novos 

métodos, novas tecnologias de projeto 
e de construção.

> A regulação profissional, os desafios 
do arquiteto a ser formado para os 
próximos tempos.

> A assistência técnica e as 
possibilidades para enfrentar a 
insalubridade e a precariedade do 
parque habitacional popular.

> Os desafios ambientais e a 
contribuição da arquitetura.

EIXOS
TEMÁTICOS>

Mudanças e Emergências



EIXOS
TEMÁTICOS>

> Diversidade e Mistura

> Fragilidades e Desigualdades

> Mudanças e Emergências

> Transitoriedade e Fluxos

Ênfases nos deslocamentos, nas
transitoriedades e nos fluxos na escala
planetária e local, buscando debater:
> as implicações dessa realidade na formação
e na prática profissional contemporânea.
> os deslocamentos de pessoas, bens e
serviços, de empregos, das informações, o
fortalecimento das redes transnacionais, as
novas formas de comunicação e as novas
modalidades de sociabilidade que tem
transformado nossos modos de viver.
> Revisão da ideia de fronteiras nacionais e
culturais, as diásporas e exclusões.



Transitoriedade e Fluxos

EIXOS
TEMÁTICOS>

Aspectos a abordar

> Mobilidade urbana. Novos meios de 
mobilidade. O automóvel sem motorista.

> As exigências de conexão na grande 
cidade. Casa e Trabalho.

> A inserção das populações emigradas.



Em 2019, serão realizados debates com foco em um (ou mais) dos eixos
temáticos, nos Departamentos e Núcleos do IAB e nos CAUs dos
Estados, e pelas demais entidades e universidades interessadas.

OBJETIVOS>

 levantamento de questões significativas para a sua região com, se
possível, a formulação de propostas;

 a divulgação e mobilização dos arquitetos e urbanistas e estudantes,
bem como da sociedade local, em geral, para os temas da
arquitetura e do urbanismo;

 construção de uma agenda ampla para os debates em 2020.

As conclusões dos eventos, agrupadas pelas regiões Sul-Sudeste, Nordeste e Norte-Centro Oeste, serão
sistematizadas por relatores integrantes do Comitê Científico do 27º Congresso Mundial de Arquitetos.



Cada evento poderá contar com o selo do 27º CMA UIA2020RIO, como
atividade oficial.

Para isso, a entidade organizadora apresentará ao Comitê Executivo do
Congresso a sua proposta por e-mail
(eventosuia2020rio@uia2020rio.archi), contendo em anexo ficha de
cadastro (eventosuia2020rio-cadastro) devidamente preenchida.

O Comitê Executivo analisará a solicitação enviada respondendo o mais
breve possível.

A Ficha de cadastro e Relatório estão disponíveis no portal eletrônico do UIA2020RIO.

mailto:eventosuia2020rio@uia2020rio.archi


Ago-Nov 2019 - Concurso/Premiação Estudantes e para Jovens
Profissionais
Como modo de ampliar o interesse e a participação de estudantes de
arquitetura e jovens arquitetos, prevê-se a realização de concurso e
premiação voltada para estudantes de arquitetura e urbanismo bem
como para jovens arquitetos.

Fase atual: formatação em desenvolvimento.
Coordenação Geral: arquiteto professor Pablo Benetti
Coordenação-representação do IAB para o Concurso Internacional da UIA: arquiteta
professora Fabiana Izaga



O CAU/MG, com o apoio de sua Comissão de Política Urbana e Ambiental -
CPUA e do seu Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas -
CEAU, realizará evento preparatório, em 19 e 20 de agosto de 2019, sobre o
Eixo Temático Mudanças e Emergências, com foco nos seguintes aspectos:

 Arquitetura do edifício: novos métodos, novas tecnologias de projeto e de
construção;

 A regulação profissional, os desafios do arquiteto a ser formado para os
próximos tempos;

 A assistência técnica e as possibilidades para enfrentar a insalubridade e a
precariedade do parque habitacional popular;

 Os desafios ambientais e a contribuição da arquitetura.

Acompanhe os canais de comunicação oficiais do CAU/MG para novas informações.



Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental  
CPUA-CAU/MG
cpua@caumg.gov.br

Conselheiros(as) Estaduais Titulares

Coordenação
Fabio Almeida Vieira 

Coordenação-adjunta
Iracema Generoso de Abreu Bhering

Cecilia Maria Rabelo Geraldo

Cláudio de Melo Rocha

Assessoria
Marcus César Martins da Cruz
Arquiteto Analista

Conselheiros(as) Estaduais Suplentes

Regina Coeli Gouveia Varella

Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres

Claudio Mafra Mosqueira

Luzia Edvan de Oliveira

Obrigad@!
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