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O CAU/MA adquiriu esta obra de arte
do artista Marcus Amaral, que já realiza
trabalhos de arte desde 1994 em São
Luís, com exposições também já nas
cidades de João Pessoa, Recife e Natal. 
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A empresa HUGO TEXEIRA SOLUÇÕES
CORPORATIVAS foi a responsável pelo
fornecimento do mobiliário que compõe
o novo ESPACO ARQUITETO do
CAU/MA. O espaço está pronto para
receber profissionais com objetivo de
realizar reuniões, coworking e
treinamentos.

O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca e o vice-presidente  Lúcio
Flávio Paiva receberam a visita dos
engenheiros Fabiano Junqueira e Prof.
Dr. Eduardo Aguiar para tratar de
assuntos relacionados às profissões da
construção civil. 

O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca recebeu  a visita do Sr. Holanda
Sobrinho, representante da Elo -
Consultoria Empresarial e Produção de
Eventos no intuito de parceria
institucional entre ambos. A empresa
tem foco em cursos abertos, produção
de eventos e treinamentos para a
gestão pública.

O CAU/MA abriu a temporada de utilização do ESPAÇO ARQUITETO para os
profissionais maranhenses que desejam realizar reuniões, treinamentos e
coworking. O “Espaço Arquiteto”, localizado na sede do CAU/MA, tem o objetivo
de aproximar os profissionais do CAU e promover um sentimento de
pertencimento, permitindo aos profissionais que não possuem escritório, por
exemplo, a possibilidade de agendar reuniões com clientes ou realizar atividades
laborais em um ambiente de coworking.



O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, recebeu  a visita do grupo
JACARÉ HOME CENTER, representado
pela arquiteta e urbanista Naiara
Aquino. Na oportunidade, ambos
trataram de assuntos da arquitetura
bem como a parceria entre o Conselho
e o grupo.
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O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, concedeu entrevista ao
jornalista e radialista José Raimundo
Rodrigues na qual trata do papel do
CAU/MA em prol da valorização da
profissão, além das ações promovidas
pelo conselho que buscam aproximar os
profissionais cada vez mais.

O CAU/MA recebeu a visita do IPOG -
Pós Graduação. Na oportunidade,
ambos trataram da parceria
institucional e renovação de termo de
convênio que traz benefícios aos
arquitetos e urbanistas maranhenses.

Por unanimidade de votos, o presidente
do CAU/MA, Hermes Fonseca, foi eleito
para representar os CAUS Básicos no
Centro de Serviços Compartilhados -
CSC no Fórum de Presidentes ocorrido
em Brasília-DF.

Aconteceu em Brasília/DF, entre os dias
17 e 18/02, o Fórum de Presidentes de
CAU/UF e a Reunião Plenária Ampliada
que conta com a participação de
conselheiros federais e presidentes de
CAU/UF. O presidente do CAU/MA,
Hermes Fonseca participa das reuniões.

Fomos recebidos pela presidente do
CAU/SP, Catherine Otondo na sede do
CAU/SP, em mais um Fórum de
Presidentes de CAU/UF na capital
paulista. 



O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, doou mais de 50 exemplares e
títulos à Biblioteca "Graci Perez e
Ricardo Perez", assim designada a
Biblioteca do CAU/MA. São materiais de
diversos conteúdos englobam a
construção civil, arquitetura, urbanismo,
interiores e história das cidades.
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O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, recebeu a visita da arquiteta e
urbanista e doutora em Urbanismo,
Helena Galiza, que tratou das questões
de preservação do Centro Histórico e
aproveitamento do potencial de
moradia dessa área em São Luís.

O CAU/MA abriu a programação da
SEMANAU/ UNDB com a palestra "Me
formei, e agora?: Da formação ao
empreendedorismo" ministrada por seu
presidente, Hermes Fonseca com a
participação dos conselheiro estadual,
Roberto Furtado e da conselheira federal
suplente, Grete Pflueger.

O CAU/MA, representado por seu
presidente, Hermes Fonseca, participou
de reunião com o presidente do
CREA/MA, Luis Plécio, o superintendente
operacional do CREA/MA, Sérgio Silva e
Walfredo Dantas. Na oportunidade,
trataram do convênio de interesse de
ambos os conselhos acerca de
Licenciamento Ambiental.

Aconteceu na SEMURH, mais uma
reunião da Cãmara Técnica de
Padronização do Licenciamento
Urbanístico. Os encontros que contam
com participação de representantes de
diferentes órgãos da construção civil,
apreciam processos de obras e sua
regularização urbanística na capital
maranhense. 

Recebemos da presidente do CAU/DF,
Mônica Blanco, a publicação
GEOMETRIA CONSTRUTIVA - Formas
esperando virar arquitetura - mais um
livro para o acervo da biblioteca Graci
Perez & Ricardo Perez do CAU/MA.
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     A quarta gestão do CAU/MA, desde sua fundação, está formada por alguns profissionais que
fizeram parte das 03 primeiras gestões, sendo a primeira de implantação, a segunda de estruturação, e
a terceira de consolidação. Nessa quarta gestão, a composição dos conselheiros eleitos é formada por
representantes de várias áreas do conhecimento e da prática profissional: ensino; projeto; interiores;
setor público; patrimônio histórico; construção; etc, que permitiu se propor um CAU mais abrangente, e
com uma maior participação de todos os profissionais, de forma a envolver os arquitetos e urbanistas
do Maranhão na melhoria da relação dos profissionais com a sociedade, de forma a propiciar um
amplo mercado de trabalho. 

     A pandemia prejudicou sensivelmente a realização de algumas ações propostas, principalmente
aquelas que necessitavam de atitudes presenciais para a sua efetivação. No primeiro semestre de 2021,
através de uma ação conjunta com o CREA/MA e o SINDUSCON/MA, e com o apoio do SESI e do
Governo do Estado do MARANHÃO, foi realizada a campanha de vacinação dos profissionais da
indústria e da construção civil, contemplando todos os arquitetos registrados no CAU/MA, e
posteriormente a aplicação da segunda dose.

Algumas ações de fiscalização, incluindo as no interior do Estado, foram voltadas para combater o
exercício ilegal da profissão, notificando obras que não possuem registros de reponsabilidade técnica
pelos projetos, e nem pela sua execução.                      
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   A realização de uma vasta programação denominada QUINZENA DA ARQUITETURA, em
comemoração ao dia do ARQUITETO E URBANISTA,  incluiu: palestras sobre a implantação em ATHIS
(Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social), de forma a universalizar o acesso da população
ao trabalho do Arquiteto e Urbanista; premiação CLEON FURTADO, anteriormente criada para agraciar
profissionais que contribuem e contribuíram ao longo dos anos com a prática da arquitetura e pelo
desenvolvimento da cidade; entrega da premiação AMIGOS DA ARQUITETURA, na sua primeira versão, a
qual homenageou profissionais e colaboradores que, de uma forma ou de outra, foram grandes
parceiros nas ações realizadas pelo CAU/MA.

O acompanhamento das licitações públicas e concursos, através de denúncias
recebidas ou por conhecimento de origens diversas, teve como objetivo identificar
possíveis erros na elaboração de editais, que pudessem prejudicar a livre
concorrência, tendo tido êxito na inclusão de vagas para arquitetos num concurso
para engenharia de segurança. 

A Comissão de Ensino estabeleceu metas no sentido de promover uma maior
aproximação com as IES, dentre elas a criação do prêmio dos Trabalhos de
Conclusão de Curso, que teve a divulgação do resultado do final de 2021, durante
as atividades da Quinzena da Arquitetura.



WWW . C A U M A . G O V . B R

   O Relatório de Gestão do CAU/MA reproduz claramente o esforço e dedicação, por parte de toda a
equipe de funcionários, colaboradores e conselheiros, em fortalecer o elo de ligação dos profissionais
para com o CAU/MA, desenvolvendo e estimulando novos atributos que possam validar a importância e
a satisfação de fazer parte do CAU/MA, pois todos são protagonistas dessa história.

   A assessoria de comunicação, através das redes sociais, e outros  canais de comunicação, assim como
nos atendimentos presenciais, permitiram transmitir e divulgar as ações, principalmente as
representações institucionais, que ajudaram a ampliar a importância do conselho junto aos profissionais
e a sociedade.
   A continuidade de algumas parcerias já existentes, e outras conquistadas, permitiram a viabilização de
algumas ações em que o cerário público não está disponível, mas que foi de grande importância para a
qualidade e eficiência dos resultados. O reconhecimento dos profissionais, através de relatos nas redes
sociais, enaltecendo algumas ações já desenvolvidas, demonstraram a necessidade sempre maior de um
conselho profissional que atenda a todos, de uma maneira mais ampla e participativa.   

Hermes Fonseca
Presidente do CAU/MA



O CAU/MA ministrou o Treinamento da Tabela de Honorários para a equipe
técnica da Fundação de Patrimônio Histórico - FUMPH. Dentre os principais
pontos, foram abordados: a Precificação de projetos de arquitetura, Avaliação
da composição de custos de honorários (despesas diretas, indiretas e legais) e
Análise da composição de projetos para o Centro Histórico. 
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Em visita ao Centro Universitário UNIFACEMA em Caxias, o CAU/MA representado
por seu presidente, Hermes Fonseca e pelo Gerente Geral, Fernando Cutrim,
estiveram em reunião com o Magnífico reitor da IES, o prof. Msc. Marcos Aurélio
de Araújo Alves e o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, o prof.
Pedro Henrique Tajra. 

O CAU/MA inaugurou a nova sala da plenária, reformada com a inclusão de
painéis de vidro com composição fotográfica da Rua Portugal em São Luís/MA. A
doação dos painéis foi feita pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL por meio do
conselheiro federal do CAU/MA, Marcelo Rodrigues.

Foi realizado na sede da CDL em Codó/MA, o 1° Encontro para ações de
desenvolvimento profissional, o qual contou com a participação do presidente
do CAU/MA, Hermes Fonseca e do gerente geral Fernando Cutrim. Ambos
trataram das ações de desenvolvimento profissional para arquitetos e
engenheiros.

Aconteceu em São Paulo/SP, o 16º Fórum de Presidentes de CAU/UF. A reunião 
 discutiu pontos como registros EAD e suas novas proposições e o decreto nº
10.306 sobre BIM. O presidente do CAU/MA, Hermes Fonseca, participou do
evento.



Visita técnica com a turma de arquitetura da Faculdade Favale, Açailandia, na
obra de Restauro do Forte Santo Antônio, autoria dos escritórios HERMES
FONSECA e ROBERTO FURTADO. Os aluno(a)s foram acompanhados pelos
professores Rui Saraiva e Ubiratã, e tiveram todas as informações técnicas
fornecidas pelos autores do projeto.
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Aconteceu na cidade de São Paulo - SP a inauguração da nova sede do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, a qual contou com a
presença de presidentes, membros e conselheiros do CAU de todo o Brasil.

A conselheira federal suplente do CAU/MA, Grete Pflueger, participou da Reunião
Plenária do CAU/BR, Reunião da CEF/CAU/BR e também da inauguração do
CAU/SP na cidade de São Paulo. 

SABE QUANTOS ARQUITETOS E 
URBANISTAS ESTÃO REGISTRADOS 
NO CAU/MA?

975

1552

TOTAL 2527

São Luís

Caxias
Imperatriz

Balsas

Açailândia

Timon



WWW . C A U M A . G O V . B R

O CAU/MA inaugurou a nova sala da plenária,
reformada com a inclusão de painéis de vidro
com composição fotográfica da Rua Portugal
em São Luís/MA. A doação dos painéis foi
feita pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL por
meio do conselheiro federal do CAU/MA,
Marcelo Rodrigues.

Diferente de outros estados nordestinos, no
Maranhão o destaque do São João é o bumba
meu boi. A festa, realizada nos arraiais e
cortejos em Junho, contam com apresentações
através de uma narrativa conhecida como o
Auto do Boi. O Bumba meu boi é hoje
considerado Patrimônio Imaterial da
Humanidade pelo IPHAN. 

O CAU/MA, representado por seu presidente, Hermes Fonseca, participou da Reunião para tratar do Fórum
Internacional de Patrimônio Arquitetônico - FIPA, o qual o CAU/MA é um dos apoiadores e acontecerá em São Luís
em 2023.

O presidente do CAU/MA, Hermes Fonseca, participa do Fórum de Presidentes
de CAU/UF em Maceió/AL. O evento discute temas sensíveis a todos os CAUs,
além do aprimoramento e alinhamento de ações.
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   O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão – (CAU/MA) realizou mais uma importante
conquista a partir da Fiscalização de Editais.
    Por meio de impugnação de edital, a Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão retificou edital
nos itens carga horária e remuneração para o cargo de arquiteto e urbanista. O edital que antes da
impugnação apresentava para o cargo de arquiteto e urbanista a carga horária de 40h com
remuneração de R$ 3.000,00, após a retificação, passou para 20h com remuneração de R$ 4.848,00.

VITÓRIA DO CAU/MA



A arquiteta e urbanista Luiza
Ghignatti doou ao CAU/MA, livros e
revistas para a Biblioteca Graci e
Ricardo Perez. A campanha de
doação de livros iniciada em 2021 só
cresce. Agradecemos a profissional
pelo gesto, e temos a certeza que
serão muito bem utilizados.
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As ações de fiscalização de rotina continuam cumprindo com seu cronograma em 2022, desta vez, o CAU/MA esteve
visitando obras nos bairros do Vinhais, Ponta D'areia, Cohatrac e Cohafuma na grande ilha. A fiscalização do
exercício profissional atua perante o desacordo com as normas regulamentadoras da profissão. Nossa função
fundamental da fiscalização é atuar na orientação de arquitetos e urbanistas e cidadãos em geral, adotando postura
preventiva e disseminando boas práticas.

Aconteceu em Ouro Preto - MG, entre
os dias 14 e 15/07, o 1º Encontro de
Gerentes Gerais do CAU. O evento
contou com o compartilhamento de
boas práticas e alinhamento de
ações para 2023. O gerente geral do
CAU/MA, Fernando Cutrim,
participou do evento.

O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, participou em Outro Preto -
MG, do Fórum de Presidentes de
CAU/UF. O evento que aconteceu
durante os dias 14 e 15/07, teve
como pautas de discussão: Reflexões
sobre ATHIS, Regimento Eleitoral e
Pontos sobre o Patrimônio Brasileiro.



O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, participou da abertura da
4ª Reunião Ordinária do Colégio de
Presidentes dos CREAs com o
Conselheiro Federal do CREA/PA,
Diretor Administrativo do CONFEA e
Chanceler do Mérito, Daniel Sobrinho,
e o presidente do CREA/MA,
Luis Plécio.
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As ações de fiscalização de rotina continuam cumprindo com seu cronograma em 2022, desta vez, o CAU/MA,
por meio do programa CAU ROTAS, esteve visitando obras no interior do estado, mais especificamente em
Bacabal, Coroatá e Santa Inês. A fiscalização do exercício profissional atua perante o desacordo com as
normas regulamentadoras da profissão. Nossa função fundamental da fiscalização é atuar na orientação de
arquitetos e urbanistas e cidadãos em geral, adotando postura preventiva e disseminando boas práticas.

Reunião com empresários para
alinhar interesses e benefícios aos
arquitetos e urbanistas. Na foto, o
presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, Ernando Cavalcante da
Florense, Hugo Texeira da HT
Soluções Corporativas e Sávio
Pereira da SiM Reformas.

Aconteceu em Brasília/_DF, o 19
Fórum de Presidentes de CAU/UF.
Dentre as pautas, representantes
dos CAU dos Estados e também do
CAU/BR discutiram o Fundo de
Apoio, Experiências em ATHIS,
Regimento Eleitoral do CAU e outras
pautas. O presidente do CAU/MA,
Hermes Fonseca, participou do
evento.
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   Em agosto iniciamos a EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO PRÊMIO TCC 2021. A Premiação Acadêmica de Arquitetura e
Urbanismo do Maranhão é destinado ao diálogo com os alunos concludentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do
Estado do Maranhão, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MA e organizado por sua Comissão de
Ensino e Formação (CEF). 
    A PREMIAÇÃO tem por objetivo estimular e difundir a prática do projeto e produção de conhecimento científico nos
Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo no Estado do Maranhão, buscando
destacar aspectos inovadores e de excelência em sua elaboração. A exposição aconteceu nas seguintes IES: Universidade
CEUMA, na UEMA - Centro Histórico e na UNDB - Renascença.



O CAU/MA, representado por seu
presidente, Hermes Fonseca, participou
da exposição sobre arquitetura das
capitais amazônicas, com painel do
Restauro do Forte de Santo Antônio em
São Luís no 9° DOCOMOMO N/Ne –
Seminário de Documentação e
Conservação do Movimento Moderno
Norte/Nordeste – promovido pelo curso
de Arquitetura e Urbanismo da UNDB e
apoiado pelo Docomomo Brasil.
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No intuito de aprimorar a comunicação
do CAU com os profissionais e a
sociedade e da unificação de ações
entre os CAU/UFs, aconteceu em
Cuiabá- MT, o Encontro de
Comunicação Eficiente do CAU entre 12
e 13/09. O assessor de comunicação do
CAU/MA, Wallysson Santos participou
do seminário organizado pelo CAU/MT
e pelo Movimento Vida bem pensada.

Em Açailândia/MA, o CAU/MA
representado respectivamente por seu
presidente e gerente geral, Hermes
Fonseca e Fernando Cutrim, realizaram
oficina técnica para os estudantes de
Arquitetura e Urbanismo da FAVALE. 

A Fundação Municipal de Patrimônio
Histórico de São Luís - FUMPH participou
de reunião da Comissão de Ensino e
Formação do CAU/BR, mostrando os
resultados do Programa Canteiro Escola,
ação desenvolvida com parceria da
FIEMA, SINDUSCON-MA E SESI. 

Em mais uma ação de fiscalização pelo interior do Maranhão, o CAU
Rotas esteve nas cidades de Presidente Dutra, Caxias e Barra do Corda
entre os dias 19 e 23 de setembro. Foi constatada em muitas obras a
ausência do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, além da falta
das placas indicativas de obra nos locais.



Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
do Centro Universitário Estácio
assistiram aula sobre Arquitetura
Contemporânea coordenada pela
professora Andréia Câmara, e
participaram de Oficina Técnica sobre o
CAU coordenada pela agente de
fiscalização do CAU/MA, Erica Monroe.
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Em Salvador/BA, presidentes de
CAU/UF se reuniram para mais um
Fórum de Presidentes. O evento
realizado pelo CAU/BA, O presidente do
CAU/MA, Hermes Fonseca, participou
do evento.

Alunos de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário Estácio tiveram
aula no Espaço Arquiteto do CAU/MA,
ministrada pela professora Andréia
Câmara. O CAU/MA disponibiliza este
espaço para todos os profissionais
maranhenses que tenham interesse em
coworking, reuniões e até minicursos.

Alunos do 7º ano do Colégio Dom Bosco
de São Luís visitaram a exposição
itinerante Prêmio TCC do CAU/MA na
UNDB para elaboração de projeto
exponencial com tema "Cidades e
Soluções".

Com tema sobre o fortalecimento da imagem profissional nas mídias sociais, o
arquiteto e urbanista e presidente do CAU/PB, Eduardo Nóbrega, abordou os
principais pontos que podem ser favoráveis para os arquitetos e urbanistas
quanto ao engajamento social de suas redes, bem como, a utilização dessas
plataformas a favor dos profissionais, especialmente para arquitetos e urbanistas.



Com foco nos debates sobre os
desafios da estruturação de ATHIS
como política pública de Estado,
aconteceu entre os dias 03 a 05 de
Novembro em São Paulo, a II edição do
Ciclo de Debates Vivenciando o ATHIS.
O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, participou do evento.
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Os trabalhos vencedores do Prêmio TCC
2022 do CAU/MA, além da premiação
prevista no edital, irão receber cadeiras
exclusivas de escritório, doadas pela
Hugo Texeira Soluções Corporativas,
empresa atuante no mercado de
móveis para ambientes internos e
externos. 

O presidente do CAU/MA, Hermes
Fonseca, foi recebido pelo pelo
presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, o desembargador Paulo
Velten, e o Diretor de Engenharia,
Patricio Lima, para tratar de assuntos
da prática profissional e ações do
CAU/MA.

A 21ª Reunião do Fórum dos Presidentes
do (CAU) iniciou a programação da 1ª
Trienal de Arquitetura e Urbanismo do
Rio Grande do Sul. O encontro,
promovido pelo CAU/RS, e realizado em
sua sede, contou com a presença dos
gestores de todos os Conselhos a nível
nacional, com o intuito de discutir os
desafios relacionados à área.

O CAU/SP foi um dos vencedores do 7º
Prêmio Lúcio Costa. A Câmara dos
Deputados reconheceu as ações do
CAU/SP voltadas para habitação e fez
uma homenagem às arquitetas e
arquitetos que colocam o exercício ético
da profissão a serviço da qualidade de
vida e moradia digna para a população.

O CAU/MA apoiará o projeto LIPZULE,
que tem como objetivo a conservação,
revitalização estrutural, cultural e
imaterial dos azulejos do Centro
Histórico de São Luís. O projeto social
tem coordenação pedagógica da
escola SESI de São Luís. 



   A 4ª ação de fiscalização do CAU ROTAS esteve Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense fiscalizando os
municípios de Imperatriz e Açailândia entre os dias 17 e 21 de outubro. Com um alto índice de obras ativas nas duas
cidades, tivemos mais 130 fiscalizações em apenas uma semana, garantindo assim, que a prestação de serviços de
Arquitetura e Urbanismo seja realizada por profissionais habilitados, com a devida formação acadêmica e qualificação
técnica, coibindo o exercício ilegal ou irregular da profissão.
  Desta vez, os condomínios também foram focos de fiscalização, e na oportunidade, a equipe do CAU/MA entregou o
informativo próprio sobre as atividades específicas que precisam de um RESPONSÁVEL TÉCNICO legalmente habilitado.
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20222022
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão – CAU/MA
convida para a Semana do Arquiteto e Urbanista de 2022. No dia
12 de dezembro, a partir das 17h30, no Auditório do SEBRAE –
Jaracaty, teremos palestras com as Secretarias Municipais e
Órgãos que analisam e aprovam projetos, a entrega da
premiação Amigos da Arquitetura 2022, a entrega da Comenda
de Honra e Reconhecimento Cleon Furtado 2022 e, também, a
entrega do Prêmio TCC do CAU/MA 2022.



Em mais um episódio do podcast "Além
do projeto", voltado para arquitetura e
empreendedorismo na construção civil
em geral. Hermes Fonseca, presidente
do CAU/MA falou sobre a função do
CAU, atribuição profissional e como o
Conselho pode colaborar com a
sociedade e os arquitetos.
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Em celebração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, o CAU/MA realizou no auditório
do Sebrae Jaracaty, a Semana do Arquiteto e Urbanista de 2022. Contemplando
premiações, entrega de certificados e palestras. Tivemos como abertura, a
palestra “DESMISTIFICANDO O LICENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS”, com a
presença de órgãos e secretarias responsáveis pela análise e aprovação de
projetos.
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Contemplando a boa relação interinstitucional do CAU/MA com as secretarias, órgãos, instituto e conselhos,
premiamos na noite do dia 12/12, como AMIGOS DA ARQUITETURA, representantes que contribuem e atuam em
prol do desenvolvimento das cidades e da valorização profissional. Entre eles, os coordenadores e diretores dos
cursos de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão, secretários municipais, presidentes de órgãos e
superintendentes. 
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Egressos da Universidade CEUMA e do Centro Universitário UNDB foram os grandes vencedores do Prêmio
TCC CAU/MA 2022. Os trabalhos, desenvolvidos com orientação dos professores e analisados pela Comissão
de Ensino e Formação do CAU/MA - CEF, mostram o potencial dos futuros arquietos e urbanistas e estreitam
cada vez mais laços entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e o CAU/MA. 

MARCIA TEREZA CAMPOS MARQUES, ARQUITETA E URBANISTA, MESTRE EM URBANISMO PELA UFPE, DOUTORA
EM URBANISMO PELA UFRJ E PROFESSORA DA UEMA E E LÚCIO DE RESENDE ARAÚJO, ARQUITETO E
URBANISTA EM 1985, PIONEIRO NA IMPLANTAÇÃO DE AUTOCAD EM PROJETOS RECEBERAM A MEDALHA DE
HONRA E RECONHECIMENTO CLEON FURTADO DE 2022. CRIADA NA GESTÃO 2018/2020, A COMENDA É
RECEBIDA POR GRANDES NOMES QUE CONTRIBUEM E CONTRIBUÍRAM PARA O DESENVOLVIMENTO E
DESTAQUE DA ARQUITETURA MARANHENSE.
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Luz piscando, água brotando do chão e rachaduras surgindo podem ser piores do que sintoma de casa mal-assombrada.
Mas a solução é simples: é só chamar um arquiteto, o profissional que é perito em fazer uma obra bem-feita, com
qualidade e bom gosto.
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