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

14 E 15 DE MARÇO DE 2019

EVENTO

SEMINÁRIO REGIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO – Belém/PA, 14 de março de 2019.
SEMINÁRIO DE ENSINO E FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E
URBANISMO – Macapá/AP, 15 de março de 2019.

LOCAL:

AUDITÓRIO DA FAU-UFPA - Belém/PA
AUDITÓRIO DO DEPLA – UNIFAP - Rod. Juscelino Kubitschek, km 02
- Jardim Marco Zero – Macapá/AP

NOME

Conselheira ANDREA VILELLA
Conselheiro JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Conselheira JOSÉLIA DA SILVA ALVES
Conselheiro HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Conselheiro HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Conselheira ROSEANA DE ALMEIDA VALCONCELOS
Analista Técnico PAUL GERHARD BEYER EHRAT
Convidada MARIA ELISA BAPTISTA

2. REPRESENTAÇÃO:
Participação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR nos SEMINÁRIOS DE ENSINO E
FORMAÇÃO promovidos pelos CAU/PA e CAU/AP.
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Arquitetura e Urbanismo estabelecidas trouxe
consigo as demandas profissionais no ensino e na formação do arquiteto e urbanista refletindo os anseios
da área.
De lá para cá avanços sociais, tecnológicos e empreendedores trouxeram novos paradigmas do ensino de
Arquitetura e Urbanismo no Brasil e no mundo, por meio das amplas discussões com a UIA e outros
interlocutores responsáveis por uma nova compreensão na formação profissional. Entre 2013 e 2015 a
área de ensino com o apoio do CAU/BR formatou proposta de revisão das DCNs, apresentando-as ao
CNE para reflexão, discussão e aprovação, não concluída até o presente.
Em agosto de 2018, no primeiro evento destinado a discussão das DCNs, foi publicada CARTA DE
SERGIPE - RECOMENDAÇÕES INICIAIS PARA AS DCN’S DOS CURSOS DE ARQUITETURA E
URBANISMO:
A formação, desta forma, as DCN’s para os cursos de Arquitetura e Urbanismo devem assegurar
ao futuro profissional uma formação que leve ao entendimento da sociedade, ao conhecimento
da expressão e representação gráfica, ao domínio das tecnologias construtivas, ao conhecimento
histórico e cultural, das relações socioeconômicas e ambientais.
O Direito a Cidade para todos é um dever a ser buscado a todo instante, pautando ações de
planejamento urbano e regional discutidas com a população envolvida.
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Além desses conhecimentos, as DCN’s devem contemplar conteúdos que remetam a previsão da
viabilidade econômica, manutenção, durabilidade e segurança, bem como o entendimento da
profissão com visão crítica, sociocultural, humanizada e empreendedora.
As DCN’s devem prever a aprendizagem baseada na construção do conhecimento, no ambiente
acadêmico e nas práticas (extramuros), investigativas e propositivas, com a pesquisas científicas
e o entendimento das práticas complementadas pela extensão Universitária, que proporcionará
ao futuro profissional a capacidade de reconhecer as necessidades da população, em especial a
população carente.
Neste aspecto, as DCN’s devem contribuir para reafirmar a função social da Arquitetura e
Urbanismo, prevendo no ensino a premência do entendimento da produção da arquitetura e da
cidade, estimulando sua prática profissional em um sistema único de moradia.
Os Cursos devem consolidar na formação, o interesse especial na Assistência Técnica para todos
os campos da arquitetura e urbanismo, que se estenda às intervenções urbanas, aos espaços
públicos e a recuperação e conservação do patrimônio arquitetônico construído.
A formação deverá ser pautada a partir dos seguintes eixos:
1. Aprendizagem de teoria e prática;
2. Atividades de pesquisa e extensão;
3. Atividades complementares;
4. Estágio curricular e
5. T.F.G.
Deve ser considerada a dimensão local e regional da profissão, como também a dimensão
internacional fomentando ao profissional a possibilidade de mobilidade em uma atuação sem
fronteiras.
As DCN’s devem ser estruturadas de forma que estimule no futuro profissional a capacidade de
pró atividade necessária com o emprego de metodologias ativas e uma formação centrada no
estudante
O curso deverá ter no mínimo 3600 horas conforme legislação. As atividades complementares
poderão ter no máximo 3% da carga horária mínima definida. Os estágios supervisionados
deverão ter, no mínimo, 10% da carga horária mínima definida pelo curso. As horas definidas
para atividades complementares e estágio supervisionado não devem ser contabilizadas dentro
das 3600 horas definidas pela legislação atual.
A coordenação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo deverá ser exercida por docente Arquiteto
e Urbanista do quadro da IES.
Esta carta é uma contribuição para a atualização das DCN’s de Arquitetura e Urbanismo,
iniciadas na Cidade de Aracaju, por iniciativa do CAU/SE e ABEA, com o apoio da CEF do
CAU/BR.
Aracaju, agosto de 2018
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A partir disto, a CEF-CAU/BR, com a colaboração da Arquiteta e Urbanista convidada, Maria Elisa
Baptista, vêm buscando sistematizar as contribuições à construção de novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Arquitetura e Urbanismo oriundas das discussões realizadas.
 XVII CONABEA – Goiania/GO – 2013 – Texto Básico
 30º Reunião Plenária do CAU/BR – Brasília/DF – 2015
 Seminário de Ensino CAU/AM – Manaus/AM – maio 2018
 Seminário Internacional Ensino – Rio de Janeiro/RJ – 2018
 Seminário DCNs – CAU/SE – Aracaju/SE – agosto 2018 – Texto Atual
 Reunião CEF CAU/CE – Fortaleza – setembro 2018
 Reunião Técnica CEF CAU/BR – Brasília/DF – setembro 2018
 Reunião CEF CAU/RJ – Rio de Janeiro – outubro 2018
 Seminário de Ensino CAU/MG – Belo Horizonte – outubro 2018Seminário de Ensino CAU/SC
– Florianópolis – outubro 2018
 Seminário de Ensino CEF CAU/SP – São Paulo – novembro 2018
 Seminário de Ensino CAU/PA – Belém – março 2019
 Seminário de Ensino CAU/AP – Macapá – março 2019
A metodologia que vêm sendo adotada partiu da leitura do documento buscando identificar os capítulos
que deveriam compor o arcabouço de Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo; buscando compreender as demandas e as sugestões contidas em cada proposta, agrupandoas, num primeiro momento, nos blocos referentes aos grandes títulos; comentando sobre os itens
coincidentes, repetidos ou fora do escopo de uma diretriz curricular nacional; complementando pontos
faltantes a partir da experiência das DCNs anteriores, da publicação da UNESCO/UIA Carta para a
educação dos arquitetos, da Lei Federal 12378/2010 e dos últimos ordenamentos do MEC; registrando
questões em aberto; atualizando termos e conceitos; bem como procedendo à revisão linguística.
Desta forma, a Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR (CEF-CAU/BR) participou nos dias 14 e 15
de março de 2019 aos Seminários de Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo, promovidos pelos
CAU/PA e CAU/AP. A iniciativa tem por base a Deliberação CEF-CAU/BR 064/2018 que manifesta
apoio e fomenta os CAU/UFs a realizar, em conjunto com a ABEA, a discussão das DCNs dos Cursos de
Arquitetura e Urbanismo no âmbito local. A participação nos presentes eventos dá continuidade aos
Seminários realizados ao longo de 2018 em diversos CAU/UFs, retornando a região norte, onde em maio
de 2018 surgiu a idéia de realização das discussões.
O evento realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paráá – CAU/AP, através de sua
Presidência, contou com apoio institucional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Pará – FAU-UFPA, e cursos de Arquitetura e Urbanismo da UNAMA, Estácio, FAMAZ,
FACI/Wyden, CESUPA e Esamaz.
O evento realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá – CAU/AP, através de sua
Comissão de Ensino, Formação, Ética e Exercício Profissional – CEFEEP-CAU/AP, contou com apoio
institucional da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
1 Andréa Lucia Vilella de Arruda
2 Juliano Pamplona Ximenes Ponte
3 Joselia da Silva Alves

Coordenadora
Coordenador adjunto
Conselheira

CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
3

Humberto Mauro Andrade Cruz
Hélio Cavalcanti da Costa Lima
Roseana de Almeida Vasconcelos
Paul G. Beyer Ehrat
Maria Elisa Baptista
João Carlos Correia

4
5
6
7
8
9

Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Analista
Convidada
Presidente

CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
CEF CAU/BR
ABEA

SEMINÁRIO REGIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO –
Belém/PA, 14 de março de 2019.
Presidente
CAU/AP
10 José Akel Fares Filho
Diretor
FAU‐UFPA
11 Luiz de Jesus Dias da Silva
Delegada Regional
ABEA
Elcione Maria Lobato de Moraes
12
Norte ABEA
FAU‐UFPA
Professora
FAU‐UFPA
13 Prof. Roberta Menezes Rodrigues
Coordenador
CEF CAU/BA
14 Neilton Dorea Rodrigues de Oliveira
SEMINÁRIO DE ENSINO E FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – Macapá/AP,
15 de março de 2019.
Pró‐reitora de Ensino
UNIFAP
Prof. Elda Gomes Araújo
10
de Graduação
Coordenador
CEFEEP/CAU/AP
11 Adailson Bartolomeu
Professora
UNIFAP
12 Prof. Dra. Bianca Moro
14
5. OBJETIVOS:



Apresentar o panorama de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, atividades e projetos da
CEF do CAU/BR;



Promover um amplo diálogo entre os profissionais da área e os membros de toda a comunidade
acadêmica;



Fomentar as discussões, em todo o território nacional, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;



Acompanhar as discussões e contribuir com a construção coletiva das DCNs, importante
documento para a formação do arquiteto e urbanista.
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6. PROGRAMAÇÃO:
SEMINÁRIO REGIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO –
Belém/PA, 14 de março de 2019.

SEMINÁRIO DE ENSINO E FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO – Macapá/AP,
15 de março de 2019.
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7. RELATO:
Os eventos discutiram através de palestras e debates as diretrizes curriculares dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil. Dentre as temáticas abordadas destacam-se os novos padrões e desafios dos cursos
de arquitetura, novas tecnologias do ensino à distância, as diretrizes aplicadas no Brasil frente aos novos
paradigmas do ensino da educação, os novos projetos integrados entre arquitetura e outras áreas, as
questões contemporâneas do ensino e seu status atual no Brasil.
Os Seminários abordaram, dentre outros, o perfil do egresso, eixos de conteúdo, componentes
curriculares, habilidades e competências, infraestrutura e laboratórios necessários para a boa formação
dos profissionais arquitetos e urbanistas.
O Presidente da ABEA, João Carlos Correia destacou que o marco recente do problema de regulação de
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo começaria a partir da resolução CNE/CES 02/2010 do
MEC. Há ameaças como o avanço indiscriminado do EAD, os deficits de aprendizado e a ausência dos
conhecimentos sobre a tecnologia da construção. Lembrando também sobre as novas tecnologias de
representação e compartilhamento de projetos.
A Coordenadora da CEF-CAU/BR, Andrea Vilella, apresentou o histórico de ensino de Arquitetura no
Brasil, que se inicia no período Imperial, recebendo influências do Movimento Moderno, posteriormente.
A ditadura de 1964 e o período Vargas dos anos 1930 representaram rupturas, descontinuidades,
autoritarismo. Os anos 1990 marcaram grande expansão da rede privada. Os anos 2000 marcaram, como
problema, a expansão do EAD sem critério. Apresentou ainda o panorama do ensino e os trabalhos da
CEF-CAU/BR, destacando que o conselho está fazendo itinerância para divulgar e discutir sua pauta, bem
como representações internacionais e inter-conselhos no Brasil.
O Conselheiro Hélio Cavalcanti da Costa Lima, proferiu em Belém, a palestra “conhecer o ofício”,
apresetando a formação relacionada ao contexto histórico da profissão.
Em Belém, os painéis de apresentação foram completados com a apresentação da Prof. Roberta Menezes
e a iniciativa de Athis na UFPA.
Já em Macapá, a Prof. Bianca Moro da UNIFAP apresentou projeto de extensão sobre as áreas de ressaca
de Macapá, e por sua vez, o Arquiteto e Urbanista Adailson Bartolomeu expôs o potencial da participação
de docentes e discentes em concursos de Arquitetura e Urbanismo.
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Em ambos os eventos, o Presidente da ABEA, João Carlos Corrêa, e a Arquiteta e Urbanista convidada
Maria Elisa Baptista falaram sobre questões críticas do ensino de AU no Brasil, relacionando a
regulamentação com as DCN, e apresentaram o texto-base da revisão das DCN, com os comentários e
modificações pontuados.
Para o Presidente da ABEA, "Foi de extrema importância a participação de coordenadores, professores
e alunos das escolas de arquitetura e urbanismo na discussão da proposta de reformulação das DCN
para os cursos. A proposta para a DCN tem seguido uma linha de metodologia e discussão em todas as
regiões do país onde pode-se entender as especificidades locais, suas culturas e expectativas."
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8. CONCLUSÃO:

Com o incentivo a realização e a participação nestes seminários, a CEF-CAU/BR procurou ampliar o
diálogo sobre o ensino e formação do arquiteto e urbanista, com base na proposta de atualização das DCNs
para os cursos de Arquitetura e Urbanismo. E, especialmente, soma as suas contribuições aos demais
documentos construídos com o mesmo objetivo, de maneira a se formatar uma versão desenvolvida de
forma coletiva, que deverá ser encaminhada ao CNE.
Brasília-DF, 29 de março de 2019

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Coordenador-Adjunto

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Coordenador-Adjunto

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Coordenador-Adjunto

PAUL GERHARD BEYER EHRAT
Analista Técnico

MARIA ELISA BAPTISTA
Convidada
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9. ANEXOS:
Divulgação do Evento CAU/PA
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Divulgação do Evento CAU/AP
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Foto do evento – Belém/PA
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Foto do evento – Macapá/AP
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Listas de Presença:
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