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

23 DE OUTUBRO DE 2018

EVENTO

SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO – CAU/SC

LOCAL:

AUDITÓRIO DA ESCOLA CATARINENSE (FLORANÓPOLIS-SC)

NOME

CONS. FED. (PB) HÉLIO COSTA LIMA

2. REPRESENTAÇÃO:
CEF-CAU/BR Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
Apresentar e debater sugestões, e colher contribuições para a proposição de novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) de Arquitetura e Urbanismo a serem submetidas ao Conselho Nacional de Educação
(CNE).
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
Conselheiros e analistas das CEFs de diversos estados, coordenadores de curso e de NDEs, professores,
estudantes de arquitetura e urbanismo e interessados na matéria.
5. OBJETIVOS:
Participar dos debates sobre a revisão e atualização das DCNs de Arquitetura e Urbanismo, dando
prosseguimento ao trabalho iniciado nos I e II Seminários Nacionais de Ensino e Formação realizados
pelo CAU/SE e CAU/MG respectivamente, de maneira a integrar contribuições oriundas de todas as
regiões brasileiras ao trabalho de revisão e atualização das DCNs de Arquitetura e Urbanismo que vem
sendo realizado pela ABEA com a colaboração do CAU/BR através da CEF CAU/BR.
6. PROGRAMAÇÃO:
Vide Programação anexa ao presente relatório.
7. RELATO:
A Coordenadora da CEF-CAU/BR (profa. Andrea Vilella) fez apresentação do quadro e nacional do
ensino de arquitetura e urbanismo e das principais atividades da CEF-CAU/BR, durante a qual solicitou
nossa intervenção para maiores esclarecimentos sobre o andamento da pauta “Enquadramento
Regulamentar das Atividades de Extensão em Arquitetura e Urbanismo” sob nossa responsabilidade.
Em seguida, uma intercorrência de saúde me impediu de continuar na sessão de apresentações e debates
(vide atestado médico anexo).
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8. CONCLUSÃO:
Como a intercorrência de saúde acima referida me impediu de participar da sessão de debates, não me é
possível tecer, em conclusão, considerações sobre produtos e encaminhamentos frutos do evento.
João Pessoa, 10 de dezembro de 2018

Hélio Costa Lima
Conselheiro Federal do CAU/BR pela Paraíba.
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