Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:

25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019

EVENTO

III SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO DO CAU/MG

LOCAL:

FUMEC - BELO HORIZONTE/MG

NOME

CONS. Andrea Lúcia Vilella Arruda

2. REPRESENTAÇÃO:
Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF do CAU/BR).
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
Histórico e descrição do evento:
O Fórum de Coordenadores promovido anualmente pela CEF do CAU/MG tem a proposta de ser um
espaço de discussões e reflexões acerca de temas afetos ao aperfeiçoamento do ensino e da prática
profissional da Arquitetura e do Urbanismo, através da promoção do diálogo e do intercâmbio de
informações entre o CAU/MG e as IES de todo o Estado.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Relação dos principais participantes do evento. Caso possível, relacionar os contatos desses em
documento separado, o qual não constará da publicação e sim dos arquivos da Presidência da autarquia.
Coordenadores dos cursos, profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Conselheiros Estaduais
do CAU/MG, conselheiros Federais do CAU/BR e demais parceiros e interessados de áreas afins.
5. OBJETIVOS:
Objetivos da participação do representante da autarquia no evento:
Apresentar o Projeto de Acreditação de Cursos pelo CAU - objetivos, princípios, contexto histórico,
Edição Piloto, etapas e cronograma, e participar das discussões sobre o ensino de arquitetura e urbanismo.
6. PROGRAMAÇÃO:
Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento:
25 de outubro (sexta-feira, de 13h30 às 19h)
13h30 Credenciamento
14h Abertura. Mesa de Abertura: Presidente do CAU/MG - Danilo Batista; Coordenadora da CEF do
CAU/BR - Andrea Vilella; Coordenadora da CEF do CAU/MG - Luciana Canan; Coordenador do curso
de Arquitetura e Urbanismo da FUMEC - Prof. Jacques Lazzarotto.
14h30 Palestra: Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo
15h00 Palestra: Questionando a EaD em ensino superior
15h30 Debate.
16h00 Intervalo - Coffee Break
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16h30 Palestra: Escritório Modelo / Empresa Júnior / Laboratório de Extensão: Definições, diferenças e
atribuições
17h00 Experiência nas IES: Inserção do Acadêmico na vivência profissional
18h00 Debate.
19h00 Encerramento
26 de outubro (sábado, de 08h15 às 12h)
08h15 Credenciamento e Abertura
08h20 Cadastramento de Curso SICCAU
08h30 Compreendendo a nova proposta das DCN’s
09h00 Palestra: Futuro do ensino/trabalho nos tempos digitais
09h40 O futuro do ensino e o arquiteto e urbanista
10h20 Debate.
11h00 Intervalo - Coffee Break
11h15 Solenidade de Entrega PREMIAÇÃO TCC/2019
12h00 Encerramento
RELATO:
Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.
A primeira apresentação foi sobre o “Projeto do CAU de Acreditação de Cursos” - objetivos, princípios,
contexto histórico, Edição Piloto, etapas e cronograma - com o enfoque na excelência do ensino de
Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, a Prof. Dra. Lucíola Licíneo de Castro Paixão Santos, Doutora em
Educação pela Universidade de Londres, com a palestra “Questionando a EaD em ensino superior”, com
muita sabedoria, demonstrou a impossibilidade de se alcançar essa excelência nos cursos integralmente a
distância, especialmente na formação em Arquitetura e Urbanismo. Esse primeiro debate foi mediado pela
Conselheira e coordenadora da CEF do CAU/MG, Prof. Luciana Canan.
O segundo bloco de palestras começou com o Prof. Dr. Hélio Costa Lima, conselheiro federal do
CAU/BR, que apresentou um compilado das “Atividades Extensionistas - definições, diferenças e
atribuições do Escritório Modelo, da Empresa Júnior e do Laboratório de Extensão. Na sequência, foram
apresentadas diferentes “Experiências nas IES: Inserção do Acadêmico na vivência profissional”, na
Universidade Federal de Viçosa com o Prof. Dr. Ítalo Stephan, na PUC Minas com a Prof. Dra. Viviane
Zerlotini da Silva e na UNA-BH, com o Prof. Me. Caio Vasconcellos Sabido Gomes. O debate foi
mediado pelo Conselheiro da CEF do CAU/MG, Ítalo Stephan.
No segundo dia de atividades, depois de uma breve apresentação instrutiva sobre “Cadastramento de
Curso no SICCAU”, a Prof. Dra. Maria Elisa Baptista sintetizou as discussões dos diversos seminários de
ensino do País com a palestra “Compreendendo a nova proposta das DCN’s” e, em seguida, foi a vez do
Prof. Dr. Mateus de Sousa Van Stralen com o tema “Futuro do ensino/trabalho nos tempos digitais. E na
continuidade tecnológica, a Prof. Dra. Ana Goes Monteiro apresentou “O futuro do ensino e o arquiteto
e urbanista”, com um panorama dos cursos internacionais de Arquitetura e Urbanismo em EaD, ofertados
exclusivamente como cursos livres ou de educação continuada. A professora apresentou também os
números e as incongruências dos cursos brasileiros, de graduação e integralmente na modalidade a
distância. O último debate foi mediado pela conselheira da CEF do CAU/MG, Iracema Bhering.
O encerramento do evento se deu com a celebração dos Trabalhos Finais de Graduação premiados, com
divulgação dos resultados e entrega de prêmios. Estiveram presentes os membros da Comissão Avaliadora
e o presidente do CAU/MG.
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7. CONCLUSÃO:
Especificação dos encaminhamentos a serem tomados pelos demais participantes, bem como os
solicitados para a autarquia, com nominação dos responsáveis por cada um deles. Conclusões tomadas
em conjunto pelos participantes. Opinião pessoal do representante sobre o evento e assuntos discutidos.
O CAU/MG, ao realizar a terceira edição do Seminário de Ensino e Formação, juntamente com o Fórum
de Coordenadores e representantes dos NDEs dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo do
Estado, proporcionou não só uma interlocução do Conselho com as IESs, mas promoveu um importante
debate sobre uma formação qualificada e consolidou o posicionamento contrário aos cursos de graduação
em Arquitetura e Urbanismo integralmente a distância.
Importante salientar que a Premiação dos TFGs dos egressos dos cursos mineiros surpreendeu ao premiar
cursos de todas as regiões do Estado de Minas Gerais, com destaque para o interior.
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2019.

Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda
Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF do CAU/BR
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