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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:

DATA: 13 DE MAIO DE 2019 

EVENTO X SEMINÁRIO DE ENSINO E FORMAÇÃO DA CEF DO CAU/RS 

LOCAL: SOLAR DO IAB - PORTO ALEGRE/RS 

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: 

Debater os rumos do ensino superior e as Diretrizes Curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

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 de curso de Arquitetura e Urbanismo, conselheiros do CAU e especialistas em educação 

e ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 

5. OBJETIVOS:

Objetivos da participação do representante da autarquia no evento: 

Participar do amplo diálogo entre os profissionais da área e comunidade acadêmica, através do fomento 

de discussões sobre a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil, a serem encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em parceria 

com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA). 

6. PROGRAMAÇÃO:

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

13 de maio de 2019 (segunda-feira) - Manhã 

9h00 Recepção e Credenciamento  

9h30 Abertura do Seminário  

Presidente CAU/RS – Tiago Holzmann da Silva: abertura e boas vindas  

Coordenador CEF CAU/RS – Cláudio Fischer: atuação da CEF CAU/RS  

Coordenadora CEF CAU/BR – Andréa Vilella Arruda: atuação da CEF CAU/BR 

Apresentação dos temas do Seminário 

10h00 Diretrizes Curriculares Nacionais: Maria Elisa Baptista, revisora do documento das novas DCNs 

de Arquitetura e Urbanismo.  

10h40 Intervalo  

11h00 Projetos Pedagógicos de Curso: Rodrigo Spinelli e José Arthur Fell, Conselheiros CEF CAU/RS 

11h40 Ensino à Distância - EaD: João Carlos Correa - Presidente ABEA  

12:20 Almoço  
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Tarde  

14h00 Impromptu Networking  

Formação de Grupos de Trabalho  

15h00 Exposição da metodologia e formação de grupos de trabalho  

15h30 Intervalo para integração  

16h00 Atividade nos Grupos de Trabalho  

18h00 Encerramento das atividades  

Noite (Centro Cultural da Santa Casa) 

Palestra  

19h30 Abertura  

Presidente CAU/RS - Tiago Holzmann da Silva 

Paulo Bregatto - Conselheiro CEF CAU/RS: apresentação do Palestrante  

19h40 Fronteiras e desafios para a formação superior no Brasil contemporâneo - Paulo Speller  

Experiência Educação e Ciência Política, com ênfase em Estado e Governo. Reitor da Universidade 

Federal de Mato Grosso pelo período de 2000 a 2008. Membro do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social - CDES / Presidência da República, representante da sociedade civil (2010-2013). 

Membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com mandato 2008-

2012; Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) de 2013- 2014. 

Comendador da Titular da Cátedra UNITWIN/UNESCO Educação e Inovação para Cooperação 

Solidária.  

20h20 Debate  

21h00 Confraternização  

22h00 Encerramento  

14 de maio de 2019 (terça-feira) - Manhã 

9h30 Plenária dos Grupos de Trabalho Apresentação e discussão dos resultados desenvolvidos pelos 

Grupos de Trabalho no dia anterior.  

12h30 Almoço  

14h00 Encaminhamentos do Seminário e consolidação das discussões e elaboração de documento 

resultado do seminário.  

15h30 Encerramento 

7. RELATO:  

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

A manhã do primeiro dia foi dedicada a breves apresentações sobre educação. Ao longo da tarde, os 

participantes do Seminário se reuniram em Grupos de Trabalho para debater questões ao ensino de 

Arquitetura e Urbanismo. O trabalho foi mediado pelo Gerente de Planejamento do CAU/RS, Gelson 

Benatti. Todas as equipes debateram o ensino à distância (EaD) como ferramenta, além dos assuntos das 

mesas: 

 Avaliação dos formandos: possibilidade de residência e suas relações com Extensão Acadêmica, 

Escritório Modelo e Empresa Júnior; e papel das atividades de pesquisa e das atividades de extensão; 

 Proporção aluno x professor nas diversas atividades; ateliê e laboratórios; e avaliação dos cursos; 

 Trabalho Final de Graduação (TFG); e definições relacionadas ao estágio curricular; 

 Competências e habilidades x áreas de atuação. 
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Na noite do dia 13, Paulo Speller, convidado especial, ministrou uma palestra para o público de 70 

pessoas, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa, com a mediação do conselheiro Paulo Ricardo 

Bregatto. Na palestra, Speller comentou sobre o contexto histórico da educação superior no Brasil e 

afirmou que em comparação a outros países de colonização espanhola na América Latina, o Brasil está 

atrasado em termos de desenvolvimento educacional, segundo ele. “Há elementos que mostram, apesar 

da grandeza do Brasil, a não realização da nossa vocação para a liderança regional na área da educação. 

Chama a atenção que esta seja a realidade do nosso país”. 

O segundo dia foi dedicado as discussões nos grupos de trabalho e suas contribuições.  

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. 

O evento demostrou-se uma relevante mobilização da comunidade acadêmica do Rio Grande do Sul, uma 

vez que contou com a presença de praticamente todos os coordenadores de cursos de Arquitetura e 

Urbanismo do estado.  

Entre as valiosas discussões, é importante destacar o apoio do Paulo Speller - convidado especial do 

seminário, que foi o primeiro brasileiro a ocupar a Secretaria Geral da Organização dos Estados Ibero-

americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) - quanto a impossibilidade do ensino de Arquitetura 

e Urbanismo integralmente na modalidade EaD. 

As discussões entre os grupos de trabalho geraram contribuições para a totalidade dos artigos da proposta 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) em andamento. As sugestões serão sistematizadas e esse 

documento ficará aberto no Rio Grande do Sul para contribuições por um breve período e, posteriormente, 

o compilado será encaminhado para a Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR. 

Montes Claros, 20 de maio de 2019. 

 

 
Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda 

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

 


