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Questionário para o Seminário "Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional"

DELI BERAÇAO N' 029/2019 - CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília/DF.
na Sede do CAU/BR, no dia 09 de maio de 2019, no uso das competências que Ihe conferem o art. 99
do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o convite recebido pe]a CEF-CAU/BR para o Seminário ]nternaciona] "Qz/a/idade do
Ensino e À4ob//idade Pr(Úss/ona/", dirigido a todos os membros da CEF-CAU/BR, que ocorrerá de 27
a 29 de maio, em São Paulo;

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 023/20 19, que aprova a realização de Reunião Técnica da
CEF-CAU/BR, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, com participação da comissão no Seminário
Internacional "Q!/a//Jade do Ensino e À4oóí/idade Pr(Z/isi/o/?a/ ", dirigido a todos os membros da CEF-
CAU/BR, São Paulo/SP

Considerando a oportunidade de trocar experiências com representantes de entidades profissionais de
diversos países presentes no seminário; no âmbito dos projetos em desenvolvimento pela CEF, em
especial sobre a temática da educação à distância;

DELIBERA

Encaminhar o seguinte questionário aos collvidados internacionais do Seminário "Qualidade de
Ensino e Mobilidade Profissional", que ocorrerá em São Paulo no final de maio, com questões rela-
tivas à abordagem em seus respectivos países sobre o tema da educação à distância em Arquitetura e
Urbanismo:

Existem programas de arquitetura e urbanismo integralmente na modalidade a distância em
seu país? Qual a sua opinião?
Qual a composição da carga horária entre o presencia] e a distância nos programas?
Que conteúdos e atividades você entende que obrigatoriamente devem ser presenciais?
Que conteúdos e atividades você entende que podem ser a distância?
Como você avalia a qualidade de ensino nas diferentes modalidades, presencial e a distân-
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Brasília DF, 9 de maio de 2019
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