
 

 

 

 

Minicurso Virei Empresário, e Agora? 

Facilitadora 
 
Joana Sá 
 

 
Dia/Horário 

 
04 a 07 de dezembro (segunda a quinta-feira) 
18h30 às 21h 
 

Sinopse 

O minicurso, voltado para aqueles que desejam empreender, abordará 
conceitos como abertura de empresas e tributação para pessoas físicas e 
jurídicas, na condição de empresário ou autônomo. 

Local 
Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

Inscrição 

 
https://goo.gl/g6fCFp 
 

 

Palestra Tabela de Honorários 

 
Facilitadora 

 
Milena Chaves 
 

 
Dia/Horário 

 
11 de dezembro (segunda-feira) 
19h às 21h 
 

 
 
Sinopse 
 

 
Na palestra, os participantes aprenderão como lidar com a Tabela de 
Honorários, que é um importante norteador no momento do cálculo do 
valor a ser cobrado pelos serviços de arquitetura e urbanismo. 

http://goo.gl/XSU9o8
https://goo.gl/g6fCFp


 

 
Local 

Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

 
Inscrição 

 
https://goo.gl/4CEzFX 
 

 

Palestra Cuidados no Assentamento de Porcelanatos Grandes 

Facilitador 

 
 
Alfredo Maccari 
 
 

Sinopse 

 
Na palestra, os participantes aprenderão boas práticas para a adequada 
instalação dos porcelanatos grandes, que quando bem utilizados podem dar 
uma sensação de amplitude aos ambientes e demandam menor quantidade 
de rejunte no assentamento. 
 

 
Dia/Horário 

 
12 de dezembro (terça-feira) 
19h às 21h 
 

Local 
Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

Inscrição 
 
https://goo.gl/7oJCPm 
 

 

Minicurso Arquiteto Elaborando Plano de Negócios 

Facilitador 

 
Eduardo Melo 

Sinopse 

 
Os participantes conhecerão ferramentas e técnicas para decidir qual modelo 
de negócio se encaixa melhor a seu perfil e às necessidades dos futuros 
clientes, aprenderão como estabelecer e controlar metas, e a enfatizar os 
pontos fortes que os colocarão um passo à frente da concorrência. 
 

https://goo.gl/4CEzFX
https://goo.gl/7oJCPm


 
Dias/Horários 

 
14 e 15 de dezembro (quinta e sexta-feira) 
13h30 às 18h30 / 8h às 18h 
 

Local 
Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

Inscrição 
 
https://goo.gl/5LHm7a 
 

 

Palestra 
Desafios e Metodologia para a Implementação da Tecnologia BIM 
nos escritórios de Arquitetura 

Facilitador 

 
Ricardo Torreão 

Sinopse 

 
Os participantes conhecerão um pouco mais sobre a tecnologia BIM (Building 
Information Modeling), que traz inúmeros benefícios para o dia-a-dia do 
arquiteto, e aprenderão formas de implementá-la nos escritórios, onde o uso 
da plataforma ainda é pouco encorajado.  
 

 
Dias/Horários 

 
19 de dezembro (terça-feira) 
19h às 21h 

Local 

 
Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

Inscrição 
 
https://goo.gl/DL9N9i 
 

 

Palestra Noções sobre Licitações 

Facilitadora 
 
Francilice Pereira 
 

 
Dia/Horário 

 
20, 21 e 22 de dezembro (quarta, quinta e sexta-feira) 
19h às 21h 
 

Sinopse 
 
 

Local 
Sede do CAU/BA 
Rua Território do Guaporé, 218, Pituba. 
Mapa: http://goo.gl/XSU9o8 

Inscrição  

https://goo.gl/5LHm7a
https://goo.gl/DL9N9i


https://goo.gl/Hg32TC 
 

 

 

https://goo.gl/Hg32TC

