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

DE 28 DE JANEIRO À 01 DE FEVEREIRO DE 2020

EVENTO

XLII Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e
Urbanismo

LOCAL:

LAGUNA - SC

NOME

CONS. HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ

2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do XXX (CAU/BR)
3. ESCOPO/HISTÓRICO:

O Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (ENEA) é um evento sem
fins lucrativos que acontece anualmente em diferentes regiões da Federação, reunindo um
público de centenas de graduandos. O XLIII ENEA aconteceu em Laguna - SC, entre 28 de
janeiro e 3 de fevereiro de 2020, com público estimado de mais de 600 estudantes de todo
país, apresentando como proposta de atividades palestras, vivências, rodas de discussão,
oficinas, mesas plenas, congressos de apresentação de trabalhos acadêmicos e tendo como
objetivo principal promover o intercâmbio de experiências práticas e conhecimentos
adquiridos nas diferentes instituições de ensino brasileiras.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Humberto Mauro Andrade Cruz
Juliano Pamplona
Luciana Schenk
Luciana Rubino
Ana Maria Martins de Farias
Daniela Pareja Garcia
5. OBJETIVOS:
Discutir o olhar do estudante de Arquitetura e Urbanismo sobre as paisagens, culturas e diversidade
visíveis e invisíveis, de modo que a prática da deriva (caminhada sem rumo) seja uma forma de leitura do
espaço urbano que o auxilie neste processo de desvelo do olhar guiado e tendencioso.
6. PROGRAMAÇÃO:
- MESA 2 / À deriva na cidade-documento: a diversidade invisibilizada e a história não documentada.
- MESA 3 / A universidade errante: relação comunidade x universidade e o desmonte do ensino público.
Conselheiro Juliano Ximenes Pamplona.
- MESA 5 / O caminho da memória afetiva: Estímulos sensíveis da Arquitetura e do Urbanismo. Nesta
mesa, temos já convidada a arquiteta e urbanista Luciana Bongiovanni Martins Schenk presidente da
ABAP (Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas) e coordenadora do CEAU/BR (Colegiado das
Entidades de Arquitetura e Urbanismo).
- Encontro da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR e SC, abordando as questões das novas
diretrizes curriculares e acreditação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, bem como debate com os
estudantes sobre atuação desta comissão; Conselheiro Humberto Mauro Andrade Cruz
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- CAU/BR e o Poder Legislativo, com a assessora parlamentar do CAU/BR Luciana Rubino,
explanando sobre o andamento das legislações que interferem na atuação profissional, ensino e direitos
à cidade (atividade similar a realizada no 21 CBA);
- Mesa Ciclo de Debates Mulheres na Cidade CAU/BR e CAU/SC, gostaríamos de realizar essa mesa
com o objetivo de debater a equidade de gênero na cidade e na profissão. Esse espaço seria promovido
junto do CAU/SC que vem realizando um trabalho forte a respeito no estado. Solicitamos à participação
de arquitetas de diversas entidades e do coletivo Arquitetas Negras e/ou Arquitetas Invisíveis. Daniela
Pareja Garcia.
7. RELATO:
Através de apresentação em slides este conselheiro, Humberto Mauro Andrade Cruz, representando a
Comissão de Ensino e Formação – CEF CAU-BR, apresentou as ações que foram desenvolvidas ao longo
do ano de 2019 e o plano de ação para 2020, abordamos o histórico do Ensino de Arquitetura no Brasil,
as atividades feitas em conjunto com a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura ABEA, através
dos trabalhos propostos para as novas Diretrizes do Currículo Nacional – DCN para os Cursos de
Arquitetura no Brasil, as etapas do projeto piloto da ACREDITAÇÃO dos cursos e urbanismo que se
candidataram para serem avaliados e buscamos ouvir as opiniões, buscar aprimorar a aproximação com
seguimento estudantil e colocar a CEF CAU-BR a disposição para melhoria dessa aproximação com os
futuros profissionais.
8. CONCLUSÃO:
A CEF CAU-BR com metas de ações junto ao ensino, pesquisa, extensão, educação continuada e melhoria
na qualidade de ensino de arquitetura e urbanismo do Brasil. Teve importante participação de membros
participes desta gestão do CAU-BR onde elucidaram ações e participações deste conselho em sua
abrangência de atuação.
Tendo clara opinião da necessidade de atuação nas diversas áreas que envolve o ensino e formação para
a melhoria da qualidade da arquitetura e de seus profissionais atuantes no Brasil com criticidade na
interpretação do contexto em que se insere o profissional de arquitetura e urbanismo na complexidade e
diversidade nos diversos locais do Brasil.

Local, Data
Brasília, 07 de fevereiro de 2020
Nome: Humberto Mauro Andrade Cruz
Cargo: Conselheiro Federal pelo Estado do Amapá
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