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Qualquer outro lugar comum... Outro lugar qualquer...

O item 1.2.6 do Código de Ética e Disciplina orienta que o arquiteto e urbanista responsável por atividade 
docente das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo deve, além de deter conhecimento específico sobre o 
conteúdo a ser ministrado, ter executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas. Para 
saber mais,  a Resolução completa pode ser acessada no site www.caugo.org.br.  

PAPO JURÍDICO
Arquiteto docente 

  FIQUE ATENTO!   

Código de Ética e Disciplina 

 Já está em vigor a normativa aprovada em setembro último e que orienta a conduta de todos os 
profissionais registrados nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. As normas reunidas no Código de Ética 
e Disciplina impõem elevadas exigências éticas aos  arquitetos e urbanistas, as quais se traduzem em 
obrigações para com a sociedade e para  com a comunidade profissional, além de alçarem o dever geral de 
urbanidade. A regulamentação é dividia em três classes: princípios, regras e recomendações. 
 Os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter teórico abstrato referencia 
agrupamentos de normas subordinadas. As regras, que são derivadas dos princípios, devem ser seguidas de 
forma específica e restrita às circunstâncias objetivas e concretas. As recomendações, quando 
descumpridas, não pressupõem cominação de sanção, todavia, sua observância ou inobservância poderão 
fundamentar argumento atenuante ou agravante para a aplicação das sanções disciplinares. A 
regulamentação completa é disponível no site do CAU/GO.

Plano Diretor: Coerência em meio à divergência 

modo a defender o desenvolvimento e a implantação de ações que contribuam 
e garantam o cumprimento do Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.527/2001) e 
as decisões decorridas de processos legítimos de discussão e participação 
popular. No caso do atual plano diretor de Goiânia este processo é reconhecido e 
não poderá ser atropelado por interesses de segmentos isolados ou menores, 
no caso aqui por parte do setor imobiliário e de classes políticas a ele atrelado. 

 Como abordagem propositiva, acrescenta-se aqui como novo ingrediente 
à discussão, proposta do  CAU/GO recentemente aprovada na última Conferência Estadual das Cidades, que 
recomenda que  nas cidades inseridas em regiões metropolitanas, os seus planos diretores – obrigatórios 
segundo o Estatuto das Cidades – não possam ser alterados sem que antes tenham ocorridos a elaboração  
aprovação de diretrizes gerais para o desenvolvimento territorial regional contidas num plano 
metropolitano.Afinal, sustenta-se aqui que o planejamento urbano deva ser um trabalho permanente, 
dinâmico e capaz de envolver todos os agentes atingidos e neste sentido o significado do território aparece com 
mais expressão do que o conceito jurídico dado ao município. 

 A Faculdade de Artes Visuais da 
Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG) 
está com inscrições abertas para mestrado 
em arquitetura e urbanismo.Ao todo, dez 
orientadores estão alocados às duas linhas 
de pesquisa: “história e teoria da arquitetura 
e da cidade” e “projetos e tecnologia de 
projetos e planejamento”. As inscrições 

poderão ser feitas entre os dias 02 e 11 de dezembro de 2013, exclusivamente na secretaria da FAV. A taxa de 
inscrição é de R$100. Dez vagas são oferecidas e os candidatos serão selecionados após três etapas de avaliação 
(prova escrita & prova de língua estrangeira; exame oral e análise de currículo). As matrículas dos aprovados 
estão previstas para o dia 17 de março de 2014. Para mais informações: (62)3521- 1413 ou 
contato@projetocidade.org

 Nos últimos dias, um lampejo de sobriedade perpassou a Justiça goiana. A 
Lei Complementar 246/13, que previa alteração no plano diretor da Capital foi 
finalmente suspensa. Este aparente desfeche, contudo, não é o final. É o início 
de uma nova etapa, de uma nova ordem política talvez de se tratar o território e 
o espaço urbano. Da mesma forma urge definir questões do atual plano diretor 
aprovado em 2007 que sequer foram implantadas ou regulamentadas. 

 O Conselho reitera  que continuará agindo em âmbito público e político de 

 O CAU/GO é parceiro do Sindicato da 
Indústria e Comércio do Estado de Goiás 
(Sinduscom) no curso “Edíficios de 
múltiplos andares de aço”. São três dias de 
programação de 21 a 23 de novembro com 
24 horas de curso totalizadas. O conteúdo 
programático é baseado na NBR 8800 e 
contempla itens como: quando construir 
em aço, sistemas contraventados, ligações 
padronizadas, durabilidade e proteção, 
vigas compostas e esbeltas, vibrações em 
piso, viabilidade econômica e proteção 
contra incêndio. Ao todo 20 capítulos serão abordados. A finalização se dará com a exposição de um projeto 
completo de um edifício em aço. Material diático está incluso no programa. As inscrições custam R$600 para 
associados do Sinduscom; e R$700,00 para não associados. Mais informações: (62)3095-5158 Fotos: CAU/GO
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 FAV/UFG libera edital de seleção para mestrado 

 Acontece nos dias 22 e 23 de outubro, no Centro de Convenções, o 2o 
Seminário Estadual do Corpo de Bombeiros.  Arquitetos contam com 
programação especial com foco na prevenção e segurança contra 
incêndio. As palestras, debates e atividades técnicas abordarão assuntos 
como a legislação de segurança contra incêndio e pânico, a importância do 
sistema de detecção e alarme para salvar vidas, a atuação dos profissionais 
de segurança do trabalho na segurança contra incêndio, tecnologia em 
extintores e mangueiras, práticas internacionais de segurança contra 
incêndio, equipamentos de combate e inovação para o uso de chuveiros 
automáticos.  As inscrições podem ser feitas até dia 16 de outubro e 

custam R$250,00 (individual) ou R$500,00 (grupos de três pessoas).  Informações e inscrições: 
cbmgo.seminario@gmail.com ou pelos telefones (62)3201-2219/ 9927-8419 (Ten. Mírian). 

 Bombeiros promove curso contra incêndios  

Construção de edifícios em aço é tema de curso em Goiânia

Curitiba recebe seminário sobre arquitetura moderna e internacional
  Na próxima semana (15 a 18 de outubro) a cidade de 
Curitiba recebe o “X Seminário Docomomo Brasil Arquitetura 
Moderna e Internacional: conexões brutalistas1955-75”. No 
evento, profissionais, pesquisadores e estudiosos interessados na 
arquitetura e cultura material e urbana dos anos 1955-75 
apresentarão propostas críticas e estudos de obras de arquitetura 
e urbanismo sobre a década ampliada dos anos 1960, com ênfase 

no tema do Brutalismo. Três temáticas serão abordadas:  obras, infraestruturas e conexões. As inscrições podem 
ser feitas pelo site e variam entre três categorias: R$240,00 (estudantes); R$300,00 (filiados Docomomo) e 
R$560,00 (não filiados). Mais informações: http://www.xdocomomobrasil.com.br/ 
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Outubro/2013

Mostra Infantil no Cine Goiânia Ouro  

 Em homenagem, ao mês das crianças, até o dia 
27 de outubro, o Cine Goiânia Ouro. receberá a 
Mostra Infantil. O evento, que é uma parceria com a 
embaixada da França no Brasil, trará aos pequenos 
longas e curtas metragens de grandes diretores 
franceses. A programação tem três sessões por dia: 
às 12h30, 15h e 20h.

Local: Rua 03, esquina com Rua 09, nº 1.016, Galeria 
Ouro, Centro 
Ingresso:  R$2,00
+informações: (62) 3524-2541

14 A 16/10 às 20h

Espetáculo «Segundo»  

Local: Teatro IFG (Goiânia, dias 14 e 15) e Teatro Municipal de Anápolis (dia 16)
Ingresso: A entrada é franca
+informações: facebook.com/projentrelinhas 

 " S e g u n d o "  f a l a  s o b r e  a  m u l h e r 
contemporânea, a mulher múltipla, a mulher e 
seus diversos papéis, a mulher em uma 
sociedade que presta homenagens, mas nem 
sempre a respeita. A mulher e suas diversas 
formas de existir e de se sentir. O espetáculo de 
dança foi construído a partir de um processo 
colaborativo e multidisciplinar chamado 
Projeto(entre)linhas. Durante cinco meses treze 
estudantes de áreas distintas se reuniram, com 
o intuito de explorar e construir quem ou o que 
é a mulher contemporânea abordada na obra.

Por John Silveira, presidente do CAU/GO
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