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PROCESSO
PROTOCOLO

SADO

Protocolo Siccau n' 1459966/2022

CAIJ/BR e CAU/UF

Aprovação do Relatório Conclusivo de estruturação do l Seminário Nacional de
Formação e Prática Profissiona! - CEFs e coordenadores de curso

ASSUNTO

DELIBERAÇÃO N' 002/2022 CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO CEF-CAU/BR, reunida extraordinariamente em
Brasília-DF, na Sede do CAU/BR, no dia 18 de janeiro de 2022, no uso das competências que Ihe
conferem os ans. 97 e 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que a Deliberação CEF-CAU/BR n' 4, de 5 de março de 2021 , a qual aprovou o plano de
trabalho da Comissão de 2021, previu a realização de um seminário com os coordenadores de curso de
arquitetura e urbanismo;

Considerando que a CEF-CAU/BR previu orçamento específico para a realização Seminário Nacional
de CEFs e Coordenadores de Curso por meio da Deliberação CEF-CAU/BR n' 43, de 20 de agosto de
2021 , que aprovou a reprogramação do Plano de Ação e Orçamento da Comissão para 2021;

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 56, de 22 de novembro de 2021, que aprova o escopo e
transposição de recursos CEF para contratação de serviço especializado Elaboração de Edital para a
contratação de projeto de "Seminário Nacional de CEFs e Coordenadores - Formação, Ensino, Pesquisa
e Atribuições Profissionais";

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 54, de 12 de novembro de 2021, que aprova o Plano de
Ação da CEF-CAU/BR para 2022 e prevê dotação orçamentária de R$ 142.400,00 (cento e quarenta e
dois mil e quatrocentos reais) para o Prometo do l Seminário nacional de CEFs e Coordenadores de Curso;

Considerando a Deliberação CD-CAU/BR n' 19, de 26 de novembro de 2021, a Deliberação Plenária
DPOBR N' 01 19-01, de 14 de dezembro de 2021, e a Resolução n' 213, de 14 de dezembro de 2021,
que aprovam o Plano de Ação e Orçamento - exercício 2022 do CAU/BR, com previsão orçamentária
de R$ 142.400,00 (cento e quarenta e dois mil e quatrocentos reais) para o Prometo do l Seminário
nacional de CEFs e Coordenadores de Curso;

Considerando as principais ações estratégicas da gestão, conforme deliberações específicas, que
objetivam mudar a realidade do CAU/BR e são baseadas na marca da gestão atual;

Considerando a apresentação do Relatório Conclusivo de estruturação do l Seminário Nacional de
Formação e Prática Profissional - CEFs e coordenadores de curso feita pela coordenadora executiva do
projetoro]

DELIBEjiA

1- Aprovar o documento anexo, referente ao Relatório conclusivo de estruturação do l Seminário
Nacional de Formação e Prática Profissional - CEFs e coordenadores de curso, apresentado peia
coordenadora executiva do projeto;

2- Indicar que sejam definidas pela CEF em 2022 as questões operacionais, logísticas e
orçamentárias indispensáveis para a execução do Prometo, conforme o cronograma apresenta(!g
no anexo;
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4.
Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos

colegiados que possuem convergência com o assunto.
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Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 
 

À Sra. 
CRISTIANE BENEDETTO 
Chefe de Gabinete do CAU/BR e Gestora do Contrato  

e 

À Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF-
CAU/BR) 

Ref.: Processo nº 00146.000486/2021-64 

RELATÓRIO EXECUTIVO 
 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente relatório dispõe sobre os serviços prestados para a coordenação executiva 
do “SEMINÁRIO NACIONAL FORMAÇÃO, ENSINO E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS” da Comissão de 
Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF-CAU/BR), em 
atendimento à competência legal expressa no artigo 4º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010. 

1.2. A contratação direta de serviços por meio de dispensa de licitação, os produtos 
desenvolvidos, bem como os demais documentos inerentes ao processo constam do Protocolo 
SGI nº 00146.000486/2021-64. 

2. ESTRUTURAÇÃO 

2.1. A Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura 
e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências, 
determina em seu Art. 61, § 2o:  

2.2. Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito dos CAUs em 
todas as Unidades da Federação que se articulará com o CAU/BR por intermédio do conselheiro 
federal representante das instituições de ensino superior. O órgão colegiado é a única das 
comissões permanentes instituída pela Lei. Sobre o conselheiro federal representante das 
instituições de ensino, a Lei dispõe (Artigo 26, § 4º): As instituições de ensino de arquitetura e 
urbanismo oficialmente reconhecidas serão representadas por 1 (um) conselheiro, por elas 
indicado, na forma do Regimento Geral do CAU/BR.  

2.3. Com o intuito de estabelecer um canal de contato com as escolas de arquitetura e 
urbanismo de todo o país, a Comissão de Ensino e Formação (CEF) do CAU/BR, que tem como 
membro nato o Conselheiro Federal representante das instituições de ensino (conforme Art. 86 
do Regimento Interno), estabeleceu, em suas Deliberações nº 004, de 5 de março de 2021, e nº 
043, de 20 de agosto de 2021, um projeto denominado ‘Seminário Nacional de CEFs e 
Coordenadores de Curso’. Por fim, autorizou o escopo da presente contratação por meio da 
DELIBERAÇÃO Nº 056/2021 – CEF-CAU/BR.  
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2.4. Pretende-se, com essa iniciativa, realizar trocas de experiências e alinhamentos 
institucionais com as Comissões de Ensino dos CAU/UF, bem como estabelecer um diálogo 
nacional com os coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo, para propor, nivelar e 
difundir o conhecimento quanto ao ensino da Arquitetura e Urbanismo. O Projeto tem 
consonância com o objetivo estratégico “Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 
Urbanismo e sua formação continuada”, bem como com o Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nº 4 (Educação de Qualidade). A temática a ser abordada no encontro será “A 
qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional”, incluindo discussões sobre a 
necessidade de atividades laboratoriais in loco, a carga horária ideal para atividades remotas 
e/ou presenciais, o compartilhamento de boas práticas de trabalhos de extensão, entre outros.  

3. REFERÊNCIAS E ARCABOUÇO LEGAL  

3.1. Para o atendimento eficaz e adequado à demanda, empregou-se as referências ao 
projeto de ‘Seminário Nacional de CEFs e Coordenadores de Curso’ previsto nas Deliberações nº 
004, de 5 de março de 2021, e nº 043, de 20 de agosto de 2021.  

3.2. Enquanto documentos referenciais, foram analisados e verificados alguns seminários de 
CEF (UF) e Cartas da União Internacional de Arquitetura, com destaque para: 

3.2.1. Seminário “Desafios para a Arquitetura Paulista: Diálogos sobre o Ensino e Formação em 
Arquitetura e Urbanismo, realizado em dezembro de 2021; 

3.2.2. Carta para a Qualidade do Ensino de Arquitetura e Urbanismo; 

3.2.3. Carta da Comissão Científica do XXI Congresso Mundial de Arquitetura UIA Berlim 2002. 

4. PRODUTOS DESENVOLVIDOS 

4.1. Apresentação do formato do Seminário apresentada à CEF-CAU/BR em 21 de dezembro 
de 2021, arquivo da apresentação em anexo, aprovada e com complementações propostas pela 
CEF-CAU/BR em 18 de janeiro de 2022. 

4.2. Cronograma de atividades relacionadas ao Seminário Nacional de Formação e 
Atribuições Profissionais em Arquitetura e Urbanismo. 

4.3. Formulário de Formulário Submissão para Boas práticas em Ensino e Formação em 
Arquitetura e Urbanismo. 

4.4. Minuta de Convite às instituições de ensino, estudantes, empresas e entidades de 
arquitetura e urbanismo para participarem das atividades e submissão de trabalhos para o 
Seminário. 

4.5. Minuta de Convite aos Coordenadores das Comissões de Ensino e Formação de cada UF, 
para contribuições sobre o formato e atividades do Seminário, a ser apreciada pela CEF-CAU/BR 
para posterior remessa ao Gabinete da Presidência. 

5. CONCLUSÃO 

5.1. Considerando os trabalhos desenvolvidos e os documentos entregues, esclareço que as 
questões pertinentes a: identidade visual do seminário, detalhamento dos eixos e convidados 
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em conjunto à comissão de Ensino e Formação do CAU, deverão ser desenvolvidas pelos setores 
responsáveis do CAU/BR, de acordo com o cronograma apresentado no item 4.1.  

5.2. Diante da decisão do Coordenador Geral da Comissão de Ensino e Formação do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF-CAU/BR), Conselheiro Valter Caldana, de não 
necessidade de elaboração de edital de chamamento público e substituição do mesmo por 
formulário de submissão, que as atividades previstas no Termo De Proposição De Contratação 
Direta De Serviços referentes ao edital tiveram sua realização dispensada. 

5.3. Após a realização do Seminário, será realizado, no prazo previsto pelo cronograma 
aprovado, a organização, catalogação e apresentação dos conteúdos submetidos no formulário 
a uma comissão de seleção a ser definida pelo CAU/BR; compilação e formatação do material 
selecionado, em formatos compatíveis com publicações em meio digital e físico. 

5.4. Dessa forma, consideram-se finalizados os serviços de” Coordenação executiva do 
‘SEMINÁRIO NACIONAL FORMAÇÃO, ENSINO E ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS’ com o tema ‘A 
qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional’, visando estabelecer o 
‘Seminário Nacional de Coordenadores de Cursos de arquitetura e urbanismo’ para propor, 
nivelar e difundir o conhecimento quanto ao ensino da Arquitetura e Urbanismo. Elaboração e 
assessoramento de edital (substituído por formulário de submissão) de chamamento público 
para instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo como produto do Seminário”, previstos 
na contratação referente ao Processo nº 00146.000486/2021-64. 

5.5. Neste ensejo, segue Nota Fiscal Eletrônica nº 788Z-8UBJ, e dados bancários para a 
realização do pagamento: Banco do Brasil (001), Agência 4057-6, Conta Corrente 42895-5. 

5.6. Sendo o que se apresenta para o momento, expresso minhas cordiais saudações e 
coloco-me à disposição para eventuais adequações e futuros esclarecimentos referentes aos 
serviços prestados, inclusive durante o período de realização do certame. 

Atenciosamente, 

 

 

Julia Mazzutti Bastian Solé 

Arquiteta e Urbanista- CAU/BR 202401-2 
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I Seminário Nacional em 
Formação e Atribuições  em 
Arquitetura e Urbanismo

A qualidade da formação para o exercício profissional

2022



Informações Gerais do Seminário

● Tema: “A qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional”
● Data: 28 a 30 de março de 2022
● Carga Horária: 18 hrs (6h/dia)
● Formato: Híbrido (online e presencial*) - transmissão de alguns eventos online + algum evento 

descentralizado (uf a partir das boas práticas selecionadas)
● Local de Realização: Sede do CAU/BR em Brasília
● Formato dos encontros: Mesas temáticas, painéis de apresentação de boas práticas, palestras e oficinas



Objetivos do Seminário

● O CAU/BR propõe um debate construtivo acerca das lacunas na formação ampliada do arquiteto e 

urbanista e contribuição para a identificação das habilidades indispensáveis ao exercício 

profissional

● Criar um espaço recorrente de trocas e dúvidas sobre o profissional bem formado. Troca entre os 

agentes envolvidos no campo de atuação profissional de arquitetura e urbanismo



Referências
1. Edital “Boas Práticas no Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo”, lançado pelo CAU/SP em outubro de 2021:

2. Seminário “Desafios para a Arquitetura Paulista: Diálogos sobre o Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo”                                                                           

Dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2021 / das 17h às 19h30 - Transmissão por meio do canal do CAU/SP no portal YouTube

● Eixos temáticos: Residência em Arquitetura e Urbanismo: desafios e perspectivas; Cidades, Patrimônios e Paisagens; Desenvolvimento e 
atuação profissional. 

● Linhas de discussão: Compartilhando experiências; Desafios Futuros; Perguntas e Respostas.

     3.        2o Encontro CEF CAU/MG:

● Objetivos: Subsídio ao aprofundamento do diagnóstico sobre o ensino e a formação de arquitetos e urbanistas; Escuta dos Coordenadores 
de Cursos; Debater os desafios e as necessidades atuais na formação dos novos profissionais em urbanismo e arquitetura, como a inclusão e 
o ensino à distância.

● Tema: “O Ensino de Arquitetura e Urbanismo Hoje”, com três subtemas: “Ferramentas Remotas no Ensino Presencial e a Distância”; 
“Atividades Práticas e a Formação Profissional”; e “Aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais”.

      4.        UIA2021RIO

      5.        Carta para a Qualidade do Ensino de Arquitetura e Urbanismo

https://www.youtube.com/user/comunicacaocausp


Referências
6.  XXI Congresso Mundial de Arquitetura UIA Berlim 2002 - Propõe reflexões e apontamentos sobre o que o arquiteto deve aprender, onde ele 

deve chegar. Para exercer a profissão o que deve ser aprendido. 

7. Carta das Cidades Educadoras (Barcelona, 1995) - modelo para a publicação a ser feita com o material do Seminário.

8. Planos Educacionais de Anísio Teixeira - propostas de educação integradora, participativa e que olhe para além dos muros da escola. No caso da 

formação em arquitetura e urbanismo, práticas e conceitos que abrangem e integram às práticas profissionais ao ensino. 

"Esse termo ou essa concepção ..., a partir das idéias deste educador, como significando àquela educação que deva preparar integralmente 

o sujeito, no sentido de lhe oferecer as condições completas para a vida. Nesse sentido, a função da escola extrapola o ensino e a 

transmissão de conteúdos que garantam o aprender a ler, escrever e contar. A função da escola avança para o campo da educação total do 

sujeito, no momento em que prioriza no seu currículo, não apenas os conteúdos clássicos científicos: da leitura, da escrita e das ciências 

exatas; todavia, quando trata e oportuniza em seu trabalho pedagógico a transmissão de valores éticos e morais, do ensino das artes e da 

cultura, de hábitos de higiene e disciplina e de preparação para um ofício." 

A Defesa pela Educação Integral na Obra de ANísio Teixeira, por Aleir Ferraz Tenórioi e Analete Regina Schelbauerii, Universidade Estadual de Maringá



Tema e eixos temáticos

Tema: 

“A qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional”

Eixos Temáticos:

1. Instituições de ensino superior - ( TRIPÉ - extensão - ensino (tfg) - pesquisa + estágio + planos pedagógicos )
2. Cursos de formação livre (educação continuada, treinamento)
3. MEC - como abordar as diretrizes curriculares nacionais sob essa ótica do CEF CAU
4. Interface da identidade profissional com a sociedade, a partir da formação profissional, resultando na Resolução 51
5. Empresas de arquitetura, escritórios pequenos e grandes empresas, grandes órgãos públicos de contratação de 

arquitetos (Formação de profissionais graduados ou técnicos?)
6. Ouvir estudantes, de primeiro e último semestre - o que está gerando insegurança nos estudantes para o exercício 

profissional
7. Apresentação dos recursos e competências do CAU - IGEO, matriz mobilidade do exercício profissional | VITRINE



Tema e eixos temáticos
9h às 12h 14h às 14:45h 14h45 às 

15h30
15h30 às 
15h45

15h45 às 16h30 16h30 às 
17h

28/03/2022 Abertura + Mesa temática 
“Tema 1- Quais as competências 
indissociáveis à formação do(a) 
arquiteto(a) e urbanista?”

Painéis de apresentação de 

boas práticas por região

3 regiões – 15 min cada

Debate Intervalo Palestra Dúvidas

29/03/2022 Mesa temática 
“Tema 2 – Quais as lacunas 
encontradas na formação 
profissional e quais os 
enfrentamentos praticados pelo 
mercado?”

Painéis de apresentação de 

boas práticas por região

2 regiões – 15 min cada

Debate Intervalo Palestra Dúvidas

30/03/2022 Mesa temática 
“O arquiteto atual tem cumprido 
sua função social na sua prática 
profissional? Quais as possíveis 
ações para ter o reconhecimento 
social deste papel?”

Apresentação dos recursos e 
competências do CAU - Igeo, 
MME, Siccau e Banco de dados 
e projetos da CEF.

Debate Intervalo Palestra
“A influência do regionalismo 
brasileiro no processo de 
formação da arquitetura e 
urbanismo”

Dúvidas



Boas práticas em Formação 
em Arquitetura e Urbanismo

● Os proponentes dos melhores trabalhos vão ser apresentados  (2 hrs/dia de evento dedicadas à essas apresentações) e  receber a 

menção honrosa “Boas Práticas na  Formação em Arquitetura e Urbanismo” durante o I Seminário Nacional sobre Formação e 

Atribuições em Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado em março de 2022, em Brasília.

● Inscrições por meio de formulário de submissão on-line

● Os participantes podem sanar eventuais dúvidas sobre o Edital por meio do e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx (domínio a ser criado)

● Uma comissão científica (formada por membros do CAU - AT, Secretário e Estagiário) será responsável por avaliar os trabalhos



Formulário de Submissão

● Formulário online de submissão de boas práticas em arquitetura e urbanismos

● Texto limite de 500 palavras

● Possibilidade de anexar imagens e material audiovisual (2 a 5 imagens)

● Categorias Institucionais - Instituição de Ensino Superior, Entidade de AU, Cursos Livres

● Categorias de Formato da Prática - estágio supervisionado, TFG,  workshops / oficinas, meios de 

construção de redes de contato profissional, diretrizes curriculares, etc



Formulário de Submissão



Um evento Qualis

Fazer do Seminário um Evento Qualis 

● Como submeter ?
● Como será composta a comissão científica para analisar o material submetido ao Seminário? 
● Critérios obrigatórios para obtenção da Avaliação Qualis de eventos:

1. Aderência à pesquisa;                                                                                                                                                                                                     
2. Reconhecimento por Entidade Científica;                                                                                                                                                           
3. Comitê Científico representativo;                                                                                                                                                                            
4. Publicação de trabalho completo nos Anais;                                                                                                                                                       
5. Avaliação por pares                                                                                                                                                                                                           
6. Registro da Publicação em Bibliotecas Digitais



Publicação Anais Seminário

● 2 categorias de envio e formato de publicação de trabalhos:

1. PAINÉL - resumo + trabalho em formato de painél evento científico. Durante o seminário, os 

painéis podem ser expostos nas sedes do CAU e em uma sala online.

2. COMUNICAÇÃO ORAL - artigos científicos, a serem publicados nos anais após o evento.

● Formato da publicação (?) anais, e-book, impresso ? - sugestão conselheiros: E-book + plataforma 

digital com ISSN que abriria coleção de livros digitais publicados pelo CAU-BR

● Relatoria do evento + transcrição do evento

● Conselho editorial 



Cronograma
DEZ / 2021 JAN / 2022 FEV / 2022 MAR / 2022 ABR / 2022 MAI / 2022

21/12
Alinhamento 
interno CAU

03/01 a 16/01 
Rodada de 

questionamentos com 

os principais atores da 

área para apresentar 

para a CEF 

14/02 a 05/03 
Recebimento boas 

práticas em  ensino para 

o exercício profissional 

para publicação por meio 

de Formulário 

06/03 a 13/03 
Seleção das submissões 

pela Comissão Científica  

Preparação edição 

publicação

Publicação dos anais

19/01 
Entrega relatório de 

contribuições 

levantadas

14/03 a 25/03        
Inserção do material 

selecionado pela 

Comissão no evento

20/01                      
Eleição CEF

28 a 30 de março
I Seminário Nacional:  

Ensino, Formação e 

Atribuições em 

Arquitetura e Urbanismo



Dúvidas e encaminhamentos
1. Formato Híbrido e Descentralização 
2. Provocação - pensar e expandir para as abordagens e avaliações do Seminário:

“O que o CAU/BR considera como prática profissional de AU?” diversas competências de um bom profissional, para além do 
projeto”

“Como informar e dar suporte institucional às diversas competências que formam e cabem à um bom profissional de AU, para 
além do projeto (todas as possíveis áreas de atuação, por exemplo) ?”

“Viés mais ligado à prática profissional - contribuição dos cursos frente à prática profissional (estágios supervisionados, 
laboratórios, ateliers de projeto, EAD, escritórios modelo,etc)”

3. Possíveis eixos temáticos e convidados (Definição a ser realizada pelos Coordenadores das CEF’s UF)
4. Definição de cronograma para desenvolvimento da identidade visual e atividades a serem realizadas pela equipe CAU BR (envio 

de convites, construção de hotsite)
5. Formas de participação do público no evento e prazo limite para a definição devido às medidas sanitárias 
6. Aprovação do formulário de submissão
7. Aprovação Cronograma



19/01/2022 16:32 Formulário Submissão Boas práticas em Formação em Arquitetura e Urbanismo

https://docs.google.com/forms/d/1shKCLfzJE4EoLgIjMd5BlhdksOVu4JPqAskEhaOjFZ8/edit 1/3

1.

2.

Marcar apenas uma oval.

1) Instituição de Ensino Superior

2) Entidade de Arquitetura

3) Curso Livre / Educação Continuada

4) Entidade de Arquitetura e Urbanismo

5) Pessoa física

6) Pessoa jurídica

3.

4.

5.

Formulário Submissão Boas práticas em Formação
em Arquitetura e Urbanismo

*Obrigatório

Nome completo do responsável pela inscrição

Em qual categoria sua instituição se enquadra?

Qual o nome da sua instituição?

Qual a localização da sua instituição?

Nome da prática em arquitetura e urbanismo:
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6.

Marcar apenas uma oval.

Formação em arquitetura e urbanismo - ESTÁGIO

Formação em arquitetura e urbanismo - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Formação em arquitetura e urbanismo - TFG

Formação continuada em arquitetura e urbanismo

7.

8.

9.

Arquivos enviados:

10.

Arquivos enviados:

Em qual categoria sua prática se enquadra? *

Qual a localização de realização da prática?

Descrição da Prática:

Fotos da Prática:

Caso seu projeto tenha materiais audiovisuais complementares, por favor,
anexar abaixo:
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11.

Marque todas que se aplicam.

Sim

Não

12.

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Declaro que estou de acordo com o Termo de Cessão de Direitos Autorais e de
Reprodução disponibilizado no Chamamento CAU-BR para o "I Seminário
Nacional em Ensino, Formação e Atribuições em Arquitetura e Urbanismo".
Anexo neste formulário o termo preenchido em conjunto com documento de
identificação pessoal com foto.

Anexe abaixo o TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS e DOCUMENTO
DEIDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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 Ofício nº XXX/2022-CAU/BR                                 
 

Brasília-DF, XX de janeiro de 2022. 
 
Ao Senhor ou À Senhora 
XXXXXXXXXXXXXX 
Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo xxxxxxxxx 
Instituição xxxxxxx 
e-mail 
 

Assunto: I Seminário Nacional em Ensino, Formação e Atribuições Profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo 

Referência: Processo Administrativo NUP nº XXXXX.XXXXXX/2022-XX. 

Prezado(a) Coordenador (a), 

1. Cumprimentamos Vossa Senhoria em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR), ao tempo que informamos que, no âmbito de nossa Comissão de Ensino e Formação 

(CEF-CAU/BR), estamos estruturando o I Seminário Nacional em Formação e Atribuições Profissionais 

de Arquitetura e Urbanismo, com o intuito de fomentar a qualidade da formação para o exercício 

profissional, em território nacional, cuja habilitação e fiscalização constituem-se em atividades finalísticas 

do CAU. 

2. O período estimado para a realização do seminário estabelece-se entre os dias 28 e 30 de 

março do corrente, com carga horária de 18h (6h/dia), realizado na Sede do CAU/BR, em formato híbrido 

(presencial e online) com proposta de transmissão de eventos remotos e síncronos e realização de eventos 

presenciais descentralizados, pertinentes às boas práticas selecionadas, nos CAU/UF que assim se 

dispuserem. 

3. A estruturação do seminário consiste na realização de mesas temáticas, painéis de 

apresentação, palestras e oficinas, sendo os seguintes eixos temáticos pré-definidos:  

3.1.                  Tema: “A qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional” 

3.2.                  Eixos Temáticos: 

3.2.1. Instituições de ensino superior  

3.2.2. Cursos de formação livre  

3.2.3. MEC - como abordar as diretrizes curriculares nacionais sob essa ótica do CEF CAU 

3.2.4. Interface da identidade profissional com a sociedade, a partir da formação profissional, 

resultando na Resolução 51 

mailto:gabineteseres@mec.gov.br
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3.2.5. Empresas de arquitetura, escritórios pequenos e grandes empresas, grandes órgãos públicos de 

contratação de arquitetos  

3.2.6. Estudantes, de primeiro e último semestre - o que está gerando insegurança nos estudantes para 

o exercício da profissão 

3.2.7. Apresentação dos recursos e competências do CAU - IGEO, matriz mobilidade do exercício 

profissional | VITRINE  

4.             Neste sentido, convidamos a sua instituição para participar do I Seminário Nacional em Formação 

e Atribuições Profissionais de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR por meio de: 

- Participação como ouvinte nas mesas temáticas e palestras; 

- Apresentação de inovações no que tange à qualidade da formação e às boas práticas da formação e 

ensino para o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, por meio do Formulário de Submissão 

disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1shKCLfzJE4EoLgIjMd5BlhdksOVu4JPqAskEhaOjFZ8/edit. As boas 

práticas selecionadas pela comissão científica do CAU/BR serão apresentadas durante o I Seminário 

Nacional em Formação e Atribuições Profissionais de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR e integrarão 

publicação de anais a ser feita após o evento. 

5.                        Em face do exposto, solicitamos o envio da submissão até a data limite de 5 de março de 

2022, para que possamos seguir o cronograma proposto. 

6.                       Nestes termos, renovamos protestos de estima e consideração. 

 

 

NÁDIA SOMEKH 
Presidente do CAU/BR 

https://docs.google.com/forms/d/1shKCLfzJE4EoLgIjMd5BlhdksOVu4JPqAskEhaOjFZ8/edit
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 Ofício nº XXX/2022-CAU/BR                                 
 

Brasília-DF, XX de janeiro de 2022. 
 
Ao Senhor ou À Senhora 
XXXXXXXXXXXXXX 
Coordenador(a) da Comissão de Ensino e Formação de (UF) 
e-mail 
 

Assunto: I Seminário Nacional em Ensino, Formação e Atribuições Profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo 

Referência: Processo Administrativo NUP nº XXXXX.XXXXXX/2022-XX. 

Prezado(a) Coordenador (a), 

1. Cumprimentamos Vossa Senhoria em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR), ao tempo que informamos que, no âmbito de nossa Comissão de Ensino e Formação 

(CEF-CAU/BR), estamos estruturando o I Seminário Nacional em Formação e Atribuições Profissionais 

de Arquitetura e Urbanismo, com o intuito de fomentar a qualidade da formação para o exercício 

profissional, em território nacional, cuja habilitação e fiscalização constituem-se em atividades finalísticas 

do CAU. 

2. O período estimado para a realização do seminário estabelece-se entre os dias 28 e 30 de 

março do corrente, com carga horária de 18h (6h/dia), realizado na Sede do CAU/BR, em formato híbrido 

(presencial e online) com proposta de transmissão de eventos remotos e síncronos e realização de eventos 

presenciais descentralizados, pertinentes às boas práticas selecionadas, nos CAU/UF que assim se 

dispuserem. 

3. A estruturação do seminário consiste na realização de mesas temáticas, painéis de 

apresentação, palestras e oficinas, sendo os seguintes eixos temáticos pré-definidos:  

3.1.                  Tema: “A qualidade da formação e do ensino para o exercício profissional” 

3.2.                  Eixos Temáticos: 

3.2.1. Instituições de ensino superior - ( TRIPÉ - extensão - ensino (tfg) - pesquisa + estágio + planos 

pedagógicos ) 

3.2.2. Cursos de formação livre (educação continuada, treinamento) 

3.2.3. MEC - como abordar as diretrizes curriculares nacionais sob essa ótica do CEF CAU 

3.2.4. Interface da identidade profissional com a sociedade, a partir da formação profissional, 

resultando na Resolução 51 

mailto:gabineteseres@mec.gov.br


 

   2 

3.2.5. Empresas de arquitetura, escritórios pequenos e grandes empresas, grandes órgãos públicos de 

contratação de arquitetos  

3.2.6. Estudantes, de primeiro e último semestre - o que está gerando insegurança nos estudantes para 

o exercício da profissão 

3.2.7. Apresentação dos recursos e competências do CAU - IGEO, matriz mobilidade do exercício 

profissional | VITRINE  

4.             Neste sentido, solicitamos empenho das Comissões Ordinárias que tratam de Ensino e Formação 

nos Estados e no Distrito Federal (CEF-CAU/UF) quanto ao envio de sugestões e de contribuições 

concernentes à composição das mesas temáticas, bem como indicações de convidados e de instituições de 

ensino aptas a apresentarem inovações no que tange à qualidade da formação e às boas práticas da 

formação e ensino para o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, bem como contribuições e 

sugestões referentes ao Formulário de Submissão disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1shKCLfzJE4EoLgIjMd5BlhdksOVu4JPqAskEhaOjFZ8/edit  

5.                        Em face do exposto, solicitamos o envio de das sugestões e contribuições até a data limite 

de 7 de fevereiro de 2022, para que possamos seguir o cronograma proposto. 

6.                       Nestes termos, renovamos protestos de estima e consideração. 

 

 

NÁDIA SOMEKH 
Presidente do CAU/BR 

https://docs.google.com/forms/d/1shKCLfzJE4EoLgIjMd5BlhdksOVu4JPqAskEhaOjFZ8/edit

