
EQUIDADE,
DIVERSIDADE,
ARQUITETURA
E URBANISMO



Criada em 2021, a Comissão Especial de Equidade e Diversidade do CAU/MG tem 
como objetivo principal e a partir de uma pesquisa direcionada as(os) arquitetas(os) e 
urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo de Minas Gerais, a produção de 
um diagnóstico fundamental para que o Conselho avance nas ações que atendam a 
diversidade de nosso Estado. 

PELA IGUALDADE EM TODAS AS
INSTÂNCIAS DA ARQUITETURA E URBANISMO.

Além disso, o trabalho desenvolvido busca chamar atenção da sociedade sobre o papel 
de todas e todos na construção de cidades mais justas, seguras e saudáveis. 

O atendimento às prioridades da população passa pela necessidade de que os órgãos 
de gestão incluam a rica diversidade social nas tomadas de decisão coletivas, para que 
os projetos colocados em prática reflitam todo o arranjo social do qual fazemos parte.

A Arquitetura e Urbanismo deve ser uma das áreas principais aliadas à gestão pública.

Todos os gráficos utilizados neste informativo frutos dos trabalhos da Comissão Temporária de Equidade de Gênero 
do CAU/BR e da Comissão Temporária de Política de Equidade de Gênero do CAU/BR, desenvolvidos em 2019 e 2020, 
e podem ser conferidos no hotsite oficial, pelo link www.caubr.gov.br/equidade.

https://www.caubr.gov.br/equidade/


Ela contribui com o planejamento 
e manutenção de nossas cidades, 
oferecendo capacidade técnica 
necessária para a construção 
de cidades melhores, por meio 
de profissionais com formação 
generalista e com grande capacidade 
de compreensão dos diversos fatores 
que determinam nossa qualidade de 
vida das pessoas.

Sabemos que “as minas são muitas” e acreditamos que com base nessa própria 
diversidade, poderemos contribuir com um Estado mais forte, amparado pela grande 
capacidade técnica disponível ao atendimento de nossas fragilidades. 

Hoje somos mais de 17 mil Arquitetas(os) e 
Urbanistas em Minas Gerais capacitadas(os) 
para contribuir, por meio do seu trabalho, para 
a transformação daquilo que nossas cidades 
precisam. Atuar junto ao Planejamento Urbano, 
ao nosso Patrimônio Cultural e Arquitetônico 
ímpar, à busca por soluções para a habitação 
e Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social - ATHIS e ao projeto de espaços 
e ambientes mais saudáveis, estão entre as 
atribuições principais dessa profissão.



ARQUITETURA
E URBANISMO
PARA TODAS

E TODOS!

FALE COM O CONSELHO

caumg.gov.br

https://linkto.bio/caumgoficial/

