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ITEM DE PAUTA 3.4 
INTERESSADO AIA International Region 

ASSUNTO 
Homologa a aprovação ad referendum de apoio institucional ao projeto AIA Intl 
Virtual Conference CATALYZING CHANGE Around the clock - Around the world 
- CAU AsBEA Webinar. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 133.3.4.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 04 de novembro de 2020, 

por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre 

questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, que aprovou o formulário online 

de Solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros, sem repasses financeiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido de apoio institucional ao projeto: AIA Intl Virtual Conference CATALYZING 

CHANGE Around the clock - Around the world - CAU AsBEA Webinar, do interessado AIA International Region, 

para inserção do logo do CAU/MG e divulgação do evento nas suas redes sociais; 

 

Considerando o seu objetivo de “Promover um debate qualificado por meio dos palestrantes, Arq.Urb.Anthony Ling 

e Raul Juste Lores que irão apresentar um panorama sobre a Arquitetura em transformação - O futuro das cidades 

em um mundo pós-pandêmico. Data: De 29 de outubro à 19 de novembro de 2020.”; 

 

Considerando que o apoio do CAU/MG restou aprovado antecipadamente, por e-mail, pela maioria dos membros 

deste Conselho Diretor, no dia 27 de outubro de 2020; e 

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio 

poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os princípios 

institucionais desta autarquia federal. 
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DCD-CAU/MG Nº 133.3.4.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Homologar a aprovação ad referendum de apoio institucional ao projeto AIA Intl Virtual Conference 

CATALYZING CHANGE Around the clock - Around the world - CAU AsBEA Webinar. 
 
2. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020. 

 
 

Danilo Silva Batista     -------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                         -------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Luciana Fonseca Canan     -------------------------------------------------------- 

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila     -------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------  

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado Paiva     --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 
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Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 

 
 

Solicitação: apoio institucional com a inserção da logo do CAU/MG no evento “AIA Intl Virtual 
Conference”. 

Projeto: “AIA Conferência Internacional Virtual. Potencializando a mudança - 24 horas por dia - no 
mundo todo. CAU AsBEA Webinário.” AIA Intl Virtual Conference CATALYZING CHANGE Around the 
clock - Around the world - CAU AsBEA Webinar . 

Objetivo: Promover um debate qualificado por meio dos palestrantes, Arq.Urb.Anthony Ling e Raul 
Juste Lores que irão apresentar um panorama sobre a Arquitetura em transformação - O futuro das 
cidades em um mundo pós-pandêmico.Data: De 29 de outubro à 19 de novembro de 2020.  

 
 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: AIA International Region  - gustavo.ribeiro@aiainternational.org 
 
2. Apresentação do projeto: Apesar das narrativas de um futuro "anti-urbano" decorrentes da 
pandemia, estamos bastante otimistas sobre o futuro das cidades no momento em que esta pandemia 
termina. E achamos que as cidades, por seu poder único de aumentar a densidade e criar 
oportunidades, são indispensáveis quando falamos sobre formas de mitigar problemas como as 
injustiças sociais e as mudanças climáticas. Esta sessão fornecerá percepções de ambos os 
palestrantes sobre a ideia de cidades densas, equitativas e acessíveis e como essa abordagem sobre o 
urbanismo é importante, mesmo em um cenário pós-pandêmico. 
 
AIA IR - Virtual Conference - Conferência Anual do AIA - Palestra AIA IR - Latin America – Brazil 
Architecture in Transformation - The Future of Cities in a Post-Pandemic World com Anthony Ling e Raul 
Juste Lores 
 
3. Objetivos do projeto: Promover um debate qualificado por meio dos palestrantes, Arq.Urb.Anthony 
Ling e Raul Juste Lores que irão apresentar um panorama sobre a Arquitetura em transformação - O 
futuro das cidades em um mundo pós-pandêmico. 
 
4. Público-alvo: Profissionais, Arquitetos e Urbanistas do exterior e do Brasil. 
 
5. Abrangência geográfica: mundial. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Difusão 
Internacional das discussões sobre urbanismo correntes no Brasil. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? Durante o período que 
compreende de 29/10 à 19/11/2020. 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 
(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 
arquitetura e urbanismo, promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo, ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU, sensibilizar, informar, 
educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, 
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modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

INSERÇÃO DA PROPOSTA NA INTEGRA DO FORMULÁRIO 
Solicitação de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
1. Identificação do proponente: AIA International Region 
 
2. Apresentação do projeto: AIA IR - Virtual Conference - Conferência Anual do AIA - Palestra AIA IR - 
Latin America – Brazil Architecture in Transformation - The Future of Cities in a Post-Pandemic World 
com Anthony Ling e Raul Juste Lores 
 
3. Objetivos do projeto: Divulgar o CAU, as entidades e a arquitetura/urbanismo brasileiros no mundo. 
 
4. Público-alvo: Arquitetos do exterior e do Brasil. 
 
5. Abrangência geográfica: Mundial. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Difusão 
Internacional das discussões sobre urbanismo correntes no Brasil. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? de 29/10 a 19/11 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 

https://drive.google.com/open?id=1KFZOKejmF_scuy5siRV6jD4whKVEWu_3  
 
9. Plano de divulgação 

https://drive.google.com/open?id=1YnBzeLHcUKh4WLzUkyW8XbzZT-hy2kj4 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 
arquitetura e urbanismo, promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo, ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU, sensibilizar, informar, 
educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, 
modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1KFZOKejmF_scuy5siRV6jD4whKVEWu_3
https://drive.google.com/open?id=1YnBzeLHcUKh4WLzUkyW8XbzZT-hy2kj4

