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Arquitetl4ra e Urbanismo -- DF e RS
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ASSUNTO

A COMISSAO DE ENSINO E FORMAGAO -- CEF-CAU/BR, ieunida ordinariamente em brasilia/DF
na Side do CAU/BR, nos dias 1 1 e 12 de abril de 2019, no uso das compet&ncias que Ihe conFrem o aR
99 do Regimento Interns do CAU/BR, apes anflise do assunto em epfgrafe, e

Considerando a Deliberagao 064/2018 CEF-CAI.J/BR, que manifesta apoio da CEF-CAU/BR 4 realizagao
de eventos voltados a Discuss5o das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) em conjthto com a
ABEA. fomentando os demais CAU/UF a conhecer o resultado das discuss6es e darem co4inuidade a
discuss5o das DCNs dos Curses de Arquitetura e IJrbanismo no imbito local;

Considerando a disponibilidade nlanifestada pele CAU/DF para realizagao de Seminfrio (if Ensino e

Formagao, a ser realizado no dia 10 de maid de 2019, em Brasilia/DF; I

Considerando o convite enviado pda Presidfncia do CAU/RS, para participagao do X Sqminario de
Ensino e Formagao da CEF-CAU/RS, a ser realizado nos dias 13 e 14 de maio de 201q, em Porto
Alegre/RS;

Considerando o ca]endgrio oficia] do CAU/BR que prev& a realizagao da 82' Reunigo Ordinajia da CEF
CAU/BR nos dias 09 e 10 de maid de 2019, em Brasilia/DF;

Considerando que a as DCNs sgo essenciais para a elaboragao das Manifestag6es T6cnicaEll acerca dos
atos de autorizagao, reconhecimento e renovagao de reconhecimento de curses de griWuagao em
Arquitetura e IJrbanismo, no imbito de Projeto da CEF-CAU/BR, que tem coma objetivol estrat6gico
inHuenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formagao continuada;

Considerando o $2' do art. 61 da lei 12378/2010, que determina a articulagao do CAU/bK com as
Comiss6es de Ensino e Formagao dos CAUs/UFs por interm6dio do conse]heiro federal repte#entante das
instituig6es de ensino superior (IES).

DELIBERA

l Informer a Presid6ncia da participagao dos membros da CEF-CAU/BR no Seminaiqlde Ensino
e Formagao promovido pele CAU/DF, no dia 10 de maio de 2019, aproveltando a qfesenWa da
comissgo em Brasilia, por ocasiio da 82' Reuni5o Ordinfria da CEF-CAU/BR;

EH8=:T=::=:;:5:'== f=:"S:: fy:;;f'j?j:=Jep=:=;HNTfS=
que nio ha necessidade de convocagao do suplente no casa de impossibilidade do reiqjor titular:
a) Conselheira Andrea Vijella -- CEF-CAU/BR; , .... ~ I
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Orienjar a instrugao das despesas conforme segue, autorizando a Assessoria da Comissio as
provi46ncias necessgrias e a solicitor as transposig6es orgamentarias, com a anu6ncia da
coordbnadora da CEF-CAU/BR:
a) I.b1.01.002 para as despesas de deslocamento, passagens e digrias (Andrea Vilella - Porto

Ajegre)
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4 Envial etta deliberagao a Presid&ncia do CAU/BR para conhecimento e provid6ncias

Brasilia -- DF, 1 2 de abril de 2019

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenador;

ALICE DA siLVA RODRIGUES ROJAS
Membro

H'UMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

H£L10 CA'VlhLCANTI DA COSTA LIMA
Membro

ROSEANA dE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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