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DELIBERA(Ao N ' 023/2019 - CEF-CAU/BR

ASSUNTO
em

A COMISSAO DE ENSINO E PORMAGAO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente enlIBrasilia/DF,
na Side do CAU/BIR, nos dias ] ] e 12 de abri] de 2019, no uso das compet6ncias que ]he ccjhferem o art.
99 do Regimento Interns do CAU/BR, apes anflise do assunto em epigrafe, e I

Considerando o convite recebido pda CEF-CAIJ/BR para o Seminfrio Intelnacional "gila/idade do
flnsfno e .A4obi/idade PrcPssfona/", dirigido a todos os mcmbros da CEF-CAU/BR, que oc(#rera de 27 a
29 de maio, em Sio Paulo;

Considerando que o semingrio oferecerf uma plataforma para o Conselho e outros jparticipantes
discutirem a situagao atual, os desafios e avangos em relagiio is melhorias e padr6es dc #ducagao e a
importancia estrat6gica da mobilidacle professional em Arquitetura e Urbanismo paid o Brasil,
compartilhando experi6ncias e melhores praticas para promover melhorias nos programas [le educagao,
com foco na mudanga de educadores e dos profissionais para novak ideias e conceitoql -- legais e
estruturais que busquem liderar a busch pda qualificagao de instituig6es educacionaHs, reduzin(Jo
diferengas e desiguajdades; I

Considerando que o Projeto do Sistema de Acreditagao de Curses de Arquitetura e .Hlbanismo do
CAU/BR, aprovado polo Plengrio do CAU/BR em novembro de 2016, atrav6s da DPOBR-0(F0-05.2016-
4, vern sends desenvolvido pda CEF-CAU/BR e tem interesse priorithio na comissao; I

Considerando o Conv&nio de Cooperagao T6cnica CAU/BR n ' 02/2018 celebrado entle o FAU/BR e o
CAU/SP para o desenvolvimento de ag6es conjuntas visando a implantagao e execugao do #rojeto Pilots
de Acreditagao de Curses de Arquitetura e IJrbanismo do CAU;

I)ELIBERA:
1. Aprovar a realizagao de Retmiio T6cnica da CEF-CAU/BR, nos dias 27 a 29 de m4io de 2019,

com participagao da comiss5o no Seminfrio Internacional "Qz/a/fdade do .E/2.si/zo e IA4ob//fdade
Prc@ssfona/ '', dirigido a todos os membros da CEF-CAU/BR, Sgo Paulo/SP;
Solicitar a Presid6ncia a convocagao dos membros da CEF-CAU/BR e assessoria qa comiss5o

para Reuni5o T&cnica da CEF-CAU/BR, nos dias 27 (18 a 22h), 28 e 29 (8 as 20h)jdc maio de
2019, em Sio Paulo/SP, sends que preferencialmente deverf ser utilizado o v6o d# retorno da
convocagao da 29' Plenfria Ampliada, de Brasilia para S5o Paulo, sem djrevis:io de
deslocamento extra ou digrias nos dias ein que ngo houver events programado, sends quc nio ha
necessidade de convocagao do suplente no cano de impossibilidade do relator titular;
Orientar a instruggo das despesas conforms segue, autorizando a Assessoria da qomissao as
provid6ncias necess&ias e a solicitor as transposig6es orgamentaias, com a zjnu6ncia da
coordenadora da CEF-CAU/BR:
a) 1.01.01.004 para as despesas de passagem de retorno, e tr&s difrias para coi#selheiros; e

despesas integrals de passagcns, deslocamento e difrias de analista; I
4. Enviar este deliberaglio a Presid8ncia do CAU/BR para conhecimento e provid6nciaql

Brasilia -- DF, 12 de april de 2019
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