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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019  

EVENTO XXXVII ENSEA E XX CONABEA DA ABEA 

LOCAL: UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - RIO DE JANEIRO / RJ 

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: 

Os Encontros Nacionais sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA) e o Congresso da 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CONABEA) são organizados pela 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e têm como objetivo 

compartilhar e refletir sobre os resultados de pesquisas e experiências relativas à educação dos 

arquitetos e urbanistas, de forma a contribuir para o avanço do conhecimento neste campo. 

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. 

Professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação e de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

de todo o país e áreas afins. 

5. OBJETIVOS: 

Objetivos da participação do representante da autarquia no evento: 

Divulgar e debater, de modo interdisciplinar, as pesquisas, os estudos e as experiências relativas ao 

ensino de Arquitetura e Urbanismo no país. 

6. PROGRAMAÇÃO: 

Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento: 

O XXXVII ENSEA e XX CONABEA caracterizou-se como um evento preparatório do 

UIA2020RIO e propôs-se a discutir o ensino e a formação dos arquitetos e urbanistas, tendo como 

temática central os “Desafios do ensino de Arquitetura e Urbanismo no século XXI”.  

O Encontro e o Congresso aconteceram nas instalações da Universidade Veiga de Almeida - UVA, 

à Rua Ibituruna, 108, Rio de Janeiro - RJ. 
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7. RELATO:  

Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.  

Eixos temáticos: 

Diversidade e mistura 

Trabalhos acadêmicos sobre atividades pedagógicas relacionadas ao ensino das diversas escalas 

urbanas; com propostas/experiências pedagógicas / Trabalhos Finais de Graduação sobre: a 

(re)ocupação de pequenas áreas, o (re)ordenamento de pequenos territórios pensados a partir das 

possibilidades que as novas tecnologias possam trazer. 
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Mudanças e emergências 

Trabalhos acadêmicos sobre atividades pedagógicas relacionadas às dimensões social, ambiental e 

tecnológica. Artigos com propostas/experiências pedagógicas / Trabalhos Finais de Graduação 

relacionados aos processos de concepção projetual, de construção e suas implicações sobre o 

processo criativo. Trabalhos voltados: à redução dos efeitos das mudanças climáticas, ao atendimento 

de populações atingidas por desastres/desabrigadas, que valorizem o trabalho em equipes 

multidisciplinares e processos participativos. 

Fragilidades e desigualdades 

Trabalhos acadêmicos sobre atividades pedagógicas que enfatizam a dimensão social da atuação de 

arquitetos e urbanistas. Artigos com propostas / experiências pedagógicas / Trabalhos Finais de 

Graduação sobre (re)urbanização de favelas, requalificação de edifícios em áreas centrais, 

regularização fundiária, autoconstrução. 

Transitoriedade e fluxos 

Trabalhos acadêmicos sobre atividades pedagógicas com as questões das migrações contemporâneas, 

desde os grandes deslocamentos até as pequenas acomodações. Artigos com propostas/experiências 

pedagógicas/Trabalhos Finais de Graduação voltados para o atendimento do efêmero e do 

temporário. 

Inovação pedagógica 

Trabalhos acadêmicos sobre aspectos relacionados ao ensino de arquitetura e urbanismo sobre 

inovações curriculares, projetos políticos pedagógicos, processo de avaliação, estágios, atividades 

complementares e infraestrutura. 

 

8. 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. 

Em 2020 a cidade do Rio de Janeiro sediará o 27º Congresso Mundial da União Internacional dos 

Arquitetos - UIA2020RIO, o maior fórum mundial de arquitetura. O tema será “Todos os mundos. 

Um só mundo. Arquitetura 21.” A partir da constatação da diversidade, da multiplicidade das formas 

urbanas e dos modos de produção das cidades o evento tem o propósito de discutir e ressaltar a 

importância do papel da Arquitetura. Serão quatro os eixos temáticos do UIA2020RIO: Diversidade 

e mistura; Mudanças e emergências; Fragilidades e desigualdades e transitoriedades e fluxos. 

O XXXVII ENSEA e XX CONABEA caracterizou-se como parte da programação do UIA2020RIO, 

como um evento preparatório e propôs-se a discutir o ensino e a formação dos arquitetos e urbanistas, 

tendo como temática central os desafios do ensino de Arquitetura e Urbanismo no século XXI. Nesse 

contexto, o tema do XX CONABEA foi abordado sob cinco subtemas: Diversidade e mistura; 

Mudanças e emergências; Fragilidades e desigualdades; Transitoriedades e fluxos e Inovações 

Pedagógicas, detalhados no item 7, Relato, como eixos temáticos. 

Entre as muitas atividades do evento, vale destacar que o lançamento do livro e do filme sobre o 

Marcos Konder Netto e a palestra do Glauco Campello, foram excelentes oportunidades não apenas 

de ouvir e compartilhar suas lembranças, mas de homenagear arquitetos e urbanistas de prática 

profissional extensa e de enorme valor para o nosso país. 
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Além das palestras e discussões sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo, durante o CONABEA 

foi eleita a Diretoria da ABEA, biênio 2020-2021, com a seguinte composição: 

Diretoria Executiva 

Presidente: ANA MARIA REIS GOES MONTEIRO   UNICAMP/SP 

Vice-Presidente; CARLOS EDUARDO NUNES FERREIRA  UVA/RJ 

Secretária; WANDA VILHENA FREIRE    UFRJ/RJ 

Subsecretário: GOGLIARDO VIEIRA MARAGNO   UFSC/SC 

Secretária de Finanças: ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA FASA/MG 

Sub-Secretário de Finanças: FABIO MÜLLER   UFSM/RS 

Diretoria 

1. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO   UNB/DF 

2. CARLOS MURDOCH FERNANDES    UVA/RJ 

3. FÁBIO MARIZ GONÇALVES    USP/SP 

4. FERNANDO DINIZ      UFPE 

5. GIOVANI DA SILVA BARCELOS    CEUSL/RO 

6. GIOVANNA TEIXEIRA DAMIS VITAL   UFU/MG 

7. GIOVANNA TOMCZINSKI NOVELLINI BRIGITT  FACEENS/SP 

8. GUSTAVO JUCÁ FERREIRA JORGE   UNISUAM/RJ 

9. JOÃO CARLOS CORREIA     FEAP/SP 

10. LUCIANO FALCÃO DA SILVA    IFF/RJ 

Conselho Fiscal 

Titulares 

1. ESTER J. B. GUTIERREZ     UFPel/RS 

2. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI     MOURA LACERDA/SP 

3. IVO RENATO GIROTO     USP/SP 

Suplentes 

1. ALINE STEFÂNIA ZIM     UCB/DF 

2. ANA LUCIA N. SILVA ABRAHIM    UNINILTONLI/AM  

3. CARLOS HARDT      PUC-PR/PR 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2019. 

 

 
Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda 

Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF do CAU/BR 

 


