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PROCESSO

INTERESSADO
ASSUNTO

CEF-CAU/BR

Orientag6es quanto a prom!!gags de Trqb1lhgli F!!?!s de ;Graduac5dloelos UFs

D!! !KRA$1AO N?8/20i9-CEP-CAUmR

A COMISSAO DE ENSINO E FORMA(IAO -- CEF-CAI.J/BR, reunida ordinariamente dm Brasilia/DF,
na Side do CAU/BR, nos dias ]] e 12 de abri] de 2019, no uso das competencias que jhc conferem o
art. 99 do Regimento Inferno do CAU/BR, ap6s anflise do assunto em epigrafe, e

Considerando as solicitag6es de orientagao recebidas de CAU/UFs sobre a regqjamentagao de
premiag6es para Trabalhos Finais de Gradtlagao de egressos de cursor de Arquitetura e qfbanismo; e

Considerando o $2' do art. 61 da lei 12378/2010, que determina a articulag2io do C4.U/BR com as
Comiss6es de Ensino e Foimagao dos CAUs/UFs por interm6dio do conselheiro federal repiesentante
das instituig6es de ensino superior (IES).

DELIBERA

l Aprovar as orientagao anexas a asta deliberagao, que poderao ser utilizadas coma #fer&ncia, pelos
CAU/UFs, para a elaboragao de editais de premiag:io de Trabalhos Finais de Gradu€jf:io de egressos
de curios de Arquitetura e Urbanismo;

2. Informal que as CEF-CAU/UFs poderao encaminhar contribuig6es para apriboramento das
orientag6es, com o objetivo de estabelecer normative especiHlco uiliformizando a agro no fmbito do
CAU

3 Solicitar o compartilharnento do conteiido delta delibeiagao com as assessorias dell; Comiss6es de
Ensino e Formagao dos CAU/UF, por interm6dio do conselheiro representante das tu:ls;

4 Enviar etta deliberagao a Presid6ncia do CAU/BR para conhecimento e provid6ncias

Brasilia -- DF, 1 2 de atlril de 2019

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
Membro

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

1-1£LIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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ANEXOI

Orienta;4es para elaboragao de Premiag5o de Trabalho Final de Graduagfio

A piemia&ao deverf ser prevista em documento especiHico, pablico e com convite a today as IES no
fmbito dejburisdigao, contendo, no minimo:

1. Justifi&ativa e Objetivos: A agro deverf estai justificada e contemplada no Plano de AWAD do
CAU/UF,Ih estar alinhada aos objetivos do planelamento estrat6gico.

A aWaD di#era reconhecer a qualidade da formagao profissional e slla adequagao ao contexto regional, e
os trabathbs deverio ter fido desenvolvidos dentro dos campos de atuagao e atribuig6es dos arquitetos e

urbanistaql conforms artigo 2' da Lei12.378/2010.

A agate el o edital deverio ser aprovados por deliberagao da Comissio de Ensino e Formagao do
CAU/UF,IHue deverf especificar os responsaveis pda sua execugao.

2. Abran&6ncia e PQblico Alva: os editais de premiagao deverio ser langados no fmbito de jurisdigao
dos CAU41JFs, ou por conv&nio de cooperagao t&cnica entry UFs, compartilhando edital dnico aprovado

pdas resphctivas CEF/UFs envolvidas.

O pliblicol alvo abrange egressos e seus professores orientadores, de curse de graduagao em Arquitetura
e Urbanidmo oficialmente leconhecido e regular junto aos 6rgiios competentes (com portaria de
reconhecijnento publicada no ato de encerramento das inscrig6es). Os Trabalhos Finais de Graduagao
inscritos (liver:io ter side aprovados por banca examinadora, conforme regulamentagao da IES.

O Edital devs definir o puzo para submiss5o ao pr6mio, a partir da aprovagao dos trabalhos em banca
pda institbigao. Recomenda-se um puzo n5o superior a 24 memes (61timos doin ands), excetuando-se a
primeira qliiglio da premiagao, que podera retroagir de um perfodo superior.

3. Crit6ribs de habilitagao e participagio

+ OI curse deverf ter cadastro completo junta ao CAU, que pressup6e, obrigatoriamente,
cdordenador arquiteto e urbanista. O puzo para a aprovagao do cadastro deve ser previsto no
edital, em data anterior a abertura de inscrigao de trabalhos, competindo ao CAI.J/UF a
cdnfer6ncia e envio de informag6es, e a CEF-CAU/BR a deliberagao sobre o status do cadastro,
cdnforme Deliberagao 002/2018 CEF-CAU/BR (e outras) sobre o cadastro de curios.
Rkcomenda-se que o CAU/UF comece o processo com polo ments 60 dias de anteced6ncia da
aHertura das inscrig6es;
P+derao ser inscritos apenas trabalhos individuals realizados por egresso de culso de graduagao
eibl Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecido, que tenha portaria de reconhecimento
p#blicada no ato de encerramento das inscrig6es;
P41derao ser inscritos apenas trabalhos orientados pol doccnte Arquiteto e Urbanista registrado

P#derao ser inscritos apenas trabalhos tenham fido aprovados por banca examinadora confomae
rdgulamentagao da IES;
Coda trabalho poderf ser inscrito uma 6nica vez;
OI CAU/UF deHlnirf no edita] a ainostragem de trabalhos inscritos por curso, sugerindo que os
cdrsos realizem a selegao dos trabalhos para participagao no concurso, em quantidade de I (um)
tr#balho para dada grupo de 20 (vinte) formandos ou fragao, com miximo de lO (dez) trabalhos
pqr cuJ'so.
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e O CAU/UF deve inforlnar sabre os crit6rios de premiagao para o professor (vide item 6)

4. Forma de inscrigao e apresentag5o dos trabalhos: O edital deverf prever e detalhar f forma e puzo

bancajulgadola. I

5. Crit6rios de selegao: O Edital deverf especificar os crit6rios para a selegao dos trqbalhos a serum
premiados, alinhados aos objetivos definidos e visando a qualidade da tormagao pr$nssionai e sua
adequaglio ao contexts regional.

O Edital deverf contemplar, entry os crit6rios de classificagao e pontuagao, a previsao dl
e Presenga de avaliador externo na banca avaliadora da IES;
. Canter te6rico-pratico dos trabalhos;
+ Alinhamento do fema aos campos de attlagao professional;

i!: 3 is sa;Rmiiii :i I
r inantidas eln
forma, deverfi
colrentes peta

O Edital deverf detalhar a composigao da banca avaliadora e preservar a transpar6ncia 1) idoneidade do
processo. Deverio ser previstos no edital os impedimentos de participagao de avatijjdores, sendo o
CAU/UF responsavel por analisar e mitigar situag6es de conflito de interesses.

Nio deverio compor a banca avaliadora integrantes do corpo t&cnico funcional do(sl CAU/UF(s). A
participagao de conselheiros do(s) CAU/UF(s) de abrang6ncia do concurso dever5o jer llmltados ao
mfiximo de 2/3 do total da banca. I

6 Premiag5o e pagamentos a participantes: A premiagao deverf ser descrita no I)ditai, e quando
houver premiagao em dinheiro, deverf ser indicada a respectiva correspond6ncia nq plano de aWaD

aprovado e seu centro de custos.

.L
O pagamento de qualquer despesa (passagem, deslocamento ou diana) ou pref:i]
orientador, convidado ou outro profissional Arquiteto e Urbanista em qualquer instal
este condicionado aos termos da Resolugao 47/2013 e DPOBR.uu/u-iu-zu I /, aevenci(ll

gio a docents
cia do processo
se vcrificar:

a) Se o arquiteto e urbanista passat registro ativo no CA U; , . , .
bJ se . .I.;:;;./o . «,b«,,/.r« .;rd .« '' '.": 's .««. ob,"fg'f '" p",a '.«« . CH UI '
c9 se o ariz//fe/o e z£rbanis/a n&o esfd czz/nprlndo sa/l€ao de suspensao po/"da/ra zrfla.

7. Cronograma: O cronograma das agnes deverf sei detalhado e divulgado, indicand#-se os prazos de
inscrigao, avaliagao e premiagao. I

opcional:

8. Banco de dados de inscritos e premiados: Pda fins de tabulagao e possixleis anal]
subsfdios para gestao e tomada de decisio pda CEF, solicita-se que nas f chas dl
coletados e enviados para a CEF-CAU/BR, ap6s a premiag5o, os seguintes dados, q

es futuras coma
inscrigao sejam
preenchimento

/.

2.
3.

4
j

Idade:
Nacionalidade:
Ensino M6dio:]JpQb]icot] privado]] no exterior]] outdo:..=

}enero: [ ] mather [ ] homem [ ] outdo: [ ] ndo desejo declarar
Cor/Raga:]] Branca]] Preta]] Parda]] ]ndigena]] Amarela]] outta:
desejo declarar

[] ndo
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6. F\rtrla de ingresso: [] processo se]eti-vo [] SeteQao para vegas de progralrlas especiais []
Sqegao para vegas retnanescentes [] Ingresso por otttra forma:

7. P4rticipou de programs de intercdmbio acad&mico? [] sim [] ndo
8. S4sim, in$ortne o local do intercdnlbio: [] Brasil [] Exterior
9. Pekticipou de proleto de iniciaQao cienttfica? [] sim [] ndo
10. Pdkticipou de projeto de extensao?E] sim [] vida
11. Q\arlto tempo de estdgio reaLizou? [ ] memes

12. QAais cawtpos tent maier interesse de atuar pro$ssioYtalmente? Numere de la 5 por ordem de
pr\oridade, sends lo campo preferential:
[APKOJKTO/EXECUQXO
[XMKQunKTURX nAS Knnlc.aqoKS
[ASiSTEMXS CONSTR UTIVOS E ESTR UTURAIS
[J\£ONFORTOAMBIENTAL
[:l\aKQuiTETURX DE INTEmORES
[JWNSTatX qOKS E KQuiPXMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
[J\wKQunKTUKa PxiSXGisTlcx
[JWULX TOmaS TECNiCOS DE ARQUITETURA
[j\URBANISMO E DESENHO URBANO
[JWNSTXLACOES E EQUIPAMENTos REFERENTESAO URBaNISMO
[JWnLXTomos TECNICOS URBANiSTICOS
[JWXTmMONiOAKQuiTETONiCO, URBANJST]CO E PAiSXGiSTiCO
[JWaTmMONiOAKQuiTZTOwico, UKBXNiSTiCO EPAisxaisT]co
[JW}ESTXO
[JWlxoKKrrKKENcixuKNTO E TOPOGRAFIA
[JVaEiO AMBIENTE
[JWLXNKJAMENTO REGIONAL
[JWLXNXJauKNTO URBANO
[] WTIVIDADES ESPECIAIS EMARQUITETURA E URBANISMO
[JWNSiNO
[JWESQulsx
[] WECNOLOGIA DA CONSTRUGAO E CONTROLE DE QUALIDADE
[] VNGENHANA DE SEGURANqA DO TRABALHO
[] WUTnos

#
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