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PROCESSO Protocolo 819326/2019 

INTERESSADO CEF-CAU/BR 

ASSUNTO 
Publicização do Relatório de Autoavaliação do Projeto de Acreditação de Cursos 

pelo CAU 

DELIBERAÇÃO Nº 041/2020 – CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente por meio de 

videoconferência, nos dias 13 e 14 de agosto de 2020, no uso das competências que lhe conferem o art. 

99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando a DPOBR-0060-05_2016-4 que aprova o Projeto do Sistema de Acreditação de Cursos 

de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR; 
 

Considerando a Deliberação n° 067/2018_CEF-CAU/BR, que aprova o Plano de Trabalho da 

Acreditação de Cursos do CAU/BR; 

Considerando a execução do Projeto Piloto, entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, pela Comissão de 

Ensino e Formação do CAU/BR, com o apoio da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP; 

Considerando a DPOBR 0102-09/2020 que homologa o resultado das visitas in loco aos cursos 

participantes do Projeto Piloto de Acreditação de Cursos pelo CAU; 

Considerando a Deliberação 18/2019 CEF-CAU/BR que aprovou o conteúdo do Relatório de 

Autoavaliação de cursos, referente a fase de Avaliação da Edição Piloto da Acreditação do CAU, com 

caráter restrito durante a execução da avaliação; 

Considerando que o amplo conhecimento dos critérios adotados para o Relatório de Autoavaliação do 

Projeto de Acreditação de Cursos pelo CAU, e consequentemente para a avaliação dos cursos, pode 

contribuir para que os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, não participantes da edição 

piloto, busquem o constante aprimoramento da formação profissional do arquiteto e urbanista, 

necessária para a promoção do desenvolvimento educacional, econômico, social, político e cultural do 

Brasil, em consonância a processos internacionais de acreditação;    

DELIBEROU: 

 

1 – Revogar o caráter restrito do Anexo I da Deliberação 18/2019 CEF-CAU/BR; 

 

2 – Autorizar a divulgação do modelo de Relatório de Autoavaliação utilizado na Edição Piloto do 

Projeto de Acreditação de Cursos pelo CAU; 

 

3 – Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa para conhecimento, remessa à 

Presidência do CAU/BR e demais providências. 

 

 

Brasília, 14 de agosto de 2020. 

 

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 

saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

IES Coordenadora Andrea Lúcia Vilella Arruda X    

PA Membro Alice da Silva Rodrigues Rosas X    

AC Membro Alfredo Renato Pena Braña X    

AP Membro Humberto Mauro Andrade Cruz X    

GO Membro Maria Eliana Jubé Ribeiro X    

PB Membro Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    

       

Histórico da votação: 

 

96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/BR 

 

Data: 14/08/2020 

 

Matéria em votação: Publicização do Relatório de Autoavaliação do Projeto de Acreditação de Cursos pelo 

CAU. 
 

Resultado da votação: Sim (6) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (6)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Paul Beyer e Tatianna Martins 

   

Condução dos trabalhos (Coordenadora): Andrea Vilella                     

 
 

https://www.caubr.gov.br/
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Prezado(a) Coordenador(a),  
 
 
 
  É com grande satisfação que recebemos o seu curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo para 
participar do projeto piloto do programa de Acreditação de cursos promovido pelo CAU/BR. 
 

A Acreditação de Cursos proposta pelo CAU é um processo ao qual o curso adere de forma voluntária 
e que visa certificar a qualidade da formação profissional por meio de parâmetros e indicadores diversos, 
entre os quais os Perfis da Área & Padrões de Qualidade para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
as  Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e a atuação e mobilidade 
dos egressos no mercado profissional.  

 
O processo considerará a totalidade do curso, incluindo o contexto institucional, o projeto 

pedagógico, seus recursos humanos e suas condições de oferta, respeitando metodologias e abordagens 
locais, inovadoras e experimentais e conferindo maior destaque à qualidade e ao conteúdo do que a 
requisitos quantitativos e documentais.  
 

Com essa iniciativa, o CAU procura contribuir para o constante aprimoramento da formação 
profissional do arquiteto e urbanista, necessária para a promoção do desenvolvimento educacional, 
econômico, social, político e cultural do Brasil, consonância a sistemas internacionais de acreditação, sem 
que esse processo constitua, no entanto, critério ou condição para a habilitação profissional.  

 
O processo de Acreditação de cursos não visa uma elitização dos cursos, mas sim a valorização das 

iniciativas de qualidade, para que possam ser referência e exemplo para outros, e assim, elevar a qualidade 
da formação profissional como um todo. 
 

O projeto, aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR 0060-05/2016-4, avaliará nesta edição 5 cursos 
de Arquitetura e Urbanismo de forma excepcionalmente gratuita. A escolha dos participantes levou em 
consideração critérios de distribuição geográfica, optando por uma amostragem de 1 curso de cada região 
do país, e procurou abranger cursos de diferentes categorias e enquadramentos (Federal, Estadual, Municipal, 
Privada, Confessional, Comunitária, etc.). 
 

A edição piloto está sendo conduzida pelo Comitê Executivo do Projeto Piloto de Acreditação 
(CEPPA), em cooperação técnica com o CAU/SP, e acompanhada pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/BR.  
 

Conforme previsto no projeto aprovado, o CAU manterá em sigilo a lista dos cursos candidatos à 
Acreditação, visando à imparcialidade e a confiabilidade do processo avaliativo. Apenas os cursos que 
obtiverem o Selo de Acreditação do CAU serão divulgados.  
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A Acreditação constituir-se-á de quatro fases:  
 

• A auto avaliação do curso selecionado, onde o curso preencherá o Relatório de Auto Avaliação (RAA) 
em um prazo de 90 dias que se encerrará no dia 31 de maio de 2019;  

• A avaliação do relatório e do projeto pedagógico do curso;  
• A visita in loco por uma comissão avaliadora para verificação das condições gerais de oferta, com a 

produção do Relatório de Visita, etapa que será agendada com 30 dias de antecedência, terá duração 
aproximada de 4 dias, e deverá ocorrer entre agosto e outubro de 2019;  

• A apreciação e manifestação conclusiva e posterior outorga da Acreditação pelo CAU/BR, a ocorrer 
no mês de dezembro de 2019. 

 
O prazo para preenchimento do RAA se encerra no dia 31/05/2019, quando o mesmo deverá ser 

inserido em meio digital em link a ser enviado pela CEPPA. Os cursos que não entregarem o RAA no 
prazo poderão ser excluídos da edição piloto da acreditação do CAU. 

 
O meio oficial de comunicação do curso com o CAU durante o processo de avaliação será feita por meio 

do endereço eletrônico acreditacao@caubr.gov.br, e qualquer informação ou contato poderá ser confirmado 
através deste meio exclusivo, ou por intermédio direto da conselheira federal representante das instituições 
de ensino, Andrea Vilella (cons.andrea.vilella@caubr.gov.br).  

 
Em nome do CAU, reiteramos nosso grande apreço em poder contar com a participação e adesão do 

curso de Arquitetura e Urbanismo de sua instituição ao nosso projeto.  
 

Nestes termos, renovo nossos protestos de grande estima e de elevada consideração. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
Andrea Vilella 

Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acreditacao@caubr.gov.br
mailto:cons.andrea.vilella@caubr.gov.br
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Elaboração 

CEPPA – Comitê Executivo do Projeto Piloto de Acreditação 

Arquiteta e Urbanista Prof. Ma. Andrea Lucia Vilella de Arruda – conselheira CEF-CAU/BR – coordenadora 

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. José Antonio Lanchoti – conselheiro CEF-CAU/SP – coordenador adjunto 

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. Hélio Cavalcanti da Costa Lima – conselheiro CEF-CAU/BR 

Arquiteto e Urbanista Prof. Humberto Mauro Andrade Cruz – conselheiro CEF-CAU/BR 

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. Juliano Pamplona Ximenes Ponte – conselheiro CEF-CAU/BR 

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. Flávio Marcondes – conselheiro CEF-CAU/SP 

Arquiteto e Urbanista Prof. Me. Nelson Gonçalves de Lima Junior – conselheiro CEF-CAU/SP 

Arquiteta e Urbanista Ma. Ana Laterza – analista técnica CRI-CAU/BR 

Arquiteto e Urbanista Me. Paul Gerhard Beyer Ehrat – analista técnico CEF-CAU/BR 

Arquiteta e Urbanista Psicopedagoga Erika Martins de Paula – coordenadora técnica DEF-CAU/SP 

Arquiteto e Urbanista Renato Fregonezi Leandrini – assessor CEF-CAU/SP 

Convidados 

Arquiteto e Urbanista Prof. Dr. Fernando Diniz Moreira 

Arquiteto e Urbanista Prof. Frederico Lopes Meira Barboza Junior  

 

Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR (2018) 

Andrea Lucia Vilella de Arruda – coordenadora (IES) 

Hélio Cavalcanti da Costa Lima – coord. Adjunto (2018 - PB) 

Juliano Pamplona Ximenes Ponte – coord. Adjunto (2019 - PA) 

Josélia da Silva Alves – membro (AC)  

Humberto Mauro Andrade Cruz – membro (AP) 

Roseana de Almeida Vasconcelos – membro (RO)  

Alfredo Renato Pena Brana – suplente (AC) 

Leonardo de Jesus dos Santos Beltrão – suplente (AP) 

Alice da Silva Rodrigues Rosas – suplente (PA) 

Cristina Evelise Vieira Alexandre – suplente (PB) 

Tiago Roberto Gadelha – suplente (RO) 

João Carlos Correia – suplente (até janeiro de 2019 - IES) 

Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (2018-2020) 

José Antonio Lanchoti – coordenador 

Flavio Marcondes – coord. adjunto 

Nelson Gonçalves de Lima Junior – membro 

Delcimar Marques Teodozio – membro 

José Marques Carriço – membro 

Miguel Buzzar – membro 

Vera Santana Luz – membro 

Vinicius Hernandes de Andrade – membro 

Fernando de Melo Franco – membro 

Vanessa Bello Figueiredo – membro 

Mauro Claro (licenciado) – membro 

Carolina Margarido Moreira – suplente 

Enio Moro Junior – suplente  

Sami Bussab – suplente  

Patricia Robalo Groke – suplente  

Fábio Mariz Gonçalves – suplente  

Marise Cespedes Tavolaro – suplente  

Leda Maria Lamanna Ferraz Rosa Van Bodegraven – suplente  

Andressa Rodriguez Hernandez – suplente  

Sérgio de Paula Leite  Sampaio – suplente  

Milton Liebentritt De Almeida Braga – suplente  

Ana Lucia Ceravolo – suplente  
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Orientações gerais de preenchimento do RAA 
 

O Relatório de Autoavaliação (RAA) serve como balizador para o início do processo de acreditação do curso. 
Espera-se que o relatório descreva sucintamente o curso e como ele atende às condições requeridas pela 
acreditação. O relatório em si não será avaliado, mas será o ponto de partida para a leitura do curso pelos 
avaliadores e onde serão identificados pontos a serem verificados na visita in loco.  

 

As dificuldades enfrentadas muitas vezes são comuns, e a criatividade nas propostas de resolução é o que 
tende a elevar a qualidade do curso. Sendo assim, o que se busca no relatório de autoavaliação é um 
panorama sincero do curso, identificando e assumindo as dificuldades e mostrando iniciativas para resolvê-
las, que é mais importante do que a omissão de um problema. 

 

O relatório deve seguir um roteiro específico que consiste de questões relativas aos principais temas a serem 
avaliados no processo de acreditação. Este roteiro visa orientar o preenchimento da autoavaliação, e 
acompanha um caderno de respostas e anexos (tabelas) editáveis. O documento deverá ser preenchido 
utilizando a fonte Times New Roman, com tamanho da fonte 11. 

 

Não existe limitação de linhas por resposta, porém, o relatório de autoavaliação deve conter no mínimo 70 
e no máximo 150 páginas (exceto anexos). Desta forma, recomenta-se a coerência e objetividade nas 
respostas, conforme importância e relevância de cada questão apresentada.  

 

Recomenda-se que a resposta seja construída de forma coletiva, sobretudo, com o envolvimento da 
Coordenação, Colegiado, Departamento e/ou Núcleo Docente Estruturante (NDE), por meio da realização de 
reuniões temáticas conforme os temas do questionário, e que o mesmo seja assinado pelo NDE. As reuniões 
e eventos poderão ser registrados e contar dos anexos do RAA. Os responsáveis pela elaboração do RAA 
deverão ser devidamente identificados na folha de resposta. 

 

O relatório irá percorrer temas que vão desde os princípios que regem o curso, sua história, metodologia de 
ensino, informações sobre o quadro docente e discente, até as formas de avaliação dos trabalhos dos 
estudantes e estrutura física.  

 

Uma vez aprovado o RAA, quanto a sua forma e suficiência de conteúdo, o curso será considerado apto para 
a etapa seguinte do processo de Acreditação. A avaliação será complementada com visita ao curso, que 
compreenderá entrevistas a toda a comunidade (estudantes, docentes, arquitetos e urbanistas, corpo 
diretivo, etc.) e avaliação dos trabalhos dos estudantes e da estrutura físicas do curso, verificando, validando 
ou refutando a avaliação apresentada.  
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As respostas são propostas de duas formas, sendo que algumas perguntas têm campo de resposta 
discursiva livre, e outras têm um roteiro de resposta dividido em três etapas. Nestas, onde espera-se 
que o tema seja abordado percorrendo as questões levantadas na pergunta conforme o quadro a seguir: 

 
1. Planejamento 2. Desenvolvimento 

O PPC é o principal documento de orientação para o 
desenvolvimento do curso. Ele reflete os desejos e as 
intenções institucionais para a implantação e 
funcionamento do curso, elaborado pelo NDE e 
demais instâncias do curso/IES, com todo o esmero 
e conhecimento da legislação de Ensino e demais 
normativos legais. 

Descrever como o tema e os tópicos estão 
previstos no PPC e demais documentos do curso, 
ou seja, como a questão foi pensada e planejada. 

 

Muitas vezes as intenções previstas no PPC não 
conseguem ser implementadas por diversas razões 
alheias, ou não, às condições da IES, do Curso ou dos 
próprios dirigentes e colaboradores desta estrutura. 
Em alguns casos estas adequações, momentâneas ou 
permanentes, são necessárias para garantir o bom 
funcionamento do curso. 

Contextualizar como o tema e os tópicos 
previstos no PPC e demais documentos do curso 
vêm sendo desenvolvidos na prática. 

 
3. Resultados e Avaliação 

A flexibilidade e a ousadia de adequação do que foi previsto, usando a implantação para fomentar ajustes 
de rota, é um processo natural de amadurecimento. Da mesma forma, admitir a existência de dificuldades e 
encará-las é parte do processo. Muitas vezes soluções criativas geram resultados melhores do que o que 
poderia ter sido planejado. 

Avaliar como desenvolvimento, na prática, demonstrou a necessidade de adequação do previsto, e 
se diante de dificuldades surgidas durante o desenvolvimento como foram feitos ajustes. 

Quais os resultados que vêm sendo obtidos, com foco na qualidade da formação profissional?  

Qual a avaliação crítica de como o tema vem sendo desenvolvido e o que poderia melhorar?  

Há intenção de revisão do tema ou do seu desenvolvimento? 

Deverão ser anexados os seguintes documentos, nas pastas indicadas na “pasta padrão” enviada 
(devidamente identificados e com data):  

● PPC vigente; 
● Estrutura curricular com carga horária vigente; 
● Regulamentação de atividades complementares; 
● Regulamentação de estágio curricular supervisionado; 
● Regulamentação de trabalho final de graduação; 
● Regulamentação de Pesquisa, Extensão e Monitoria; 
● Relação de corpo docente e técnico (conforme tabela modelo); 
● Relação de participação em eventos e premiações (conforme tabela); 
● Trabalhos teóricos e práticos dos acadêmicos: (conforme orientação). 

Poderão ser anexados outros tipos de informação que julgar pertinentes, como conteúdos programáticos 
das disciplinas, fotografias, tabelas, plano de cargos, carreiras e remuneração e outros documentos, nos 
apêndices, de forma a não retirar o foco da narrativa.  
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Autoavaliação 
 

Dimensão Institucional  

Histórico e contexto 

1 Esta parte do relatório deve abordar o contexto de fundação da IES e do curso, sua missão e objetivos 
iniciais e a evolução institucional. Deve ser inserida uma breve descrição da IES a qual o curso está 
submetido e qual a posição do curso dentro desta organização. Devem ser destacadas as mudanças 
de perfil ao longo dos anos respondendo às transformações da Arquitetura e Urbanismo, do ensino 
e das políticas educacionais. Deve descrever ainda o curso e suas particularidades, além de questões 
regionais relevantes e informações gerais sobre quantitativos de estudantes e docentes. 

Resposta aberta 
 
 

 

Avaliação institucional 

2 A participação do corpo discente na avaliação e gestão de sua formação contribui para a melhoria 
do ensino e aprendizagem.  

● Como os estudantes apreciam os méritos e julgam o seu curso? 

● Como a gestão do curso dá valor às colaborações dos estudantes? 
Resposta aberta 

 
 

 

Comunicação com os estudantes 

3 Manter um canal direto de comunicação com os estudantes e de recebimento de denúncias é um 
dos princípios da transparência.  

● Como as questões e denúncias são recebidas pela coordenação do curso e órgãos superiores 
da instituição? 

● Existe ouvidoria na instituição?   
● São registradas, apreciadas de maneira imparcial e respondidas aos interessados?   
● Como o seu curso lida com estas questões? 

Resposta aberta 
 
 

 

 

 

 

 

Saúde do estudante 
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4 Tem ganhado foco na mídia depressão, bullying, casos de síndrome do pânico e suicídio entre 
estudantes universitários, em muitos casos, alegando sobrecarga de trabalho e estresse. A depressão 
e o estresse também podem afetar consideravelmente o rendimento do estudante durante sua 
formação, podendo até chegar a uma insatisfação com a própria carreira ao longo do curso. 

● Há apoio psicológico institucional ao estudante? 

● Existem programas de redução de estresse? 

● Qual a forma de acompanhamento e orientação?  
Resposta aberta 

 
 

 

Evasão 

5 A evasão durante o curso de graduação pode ser um evento natural, pautado em questões pessoais, 
familiares ou vocacionais. Porém, existe um percentual de evasão que pode estar ligado a aspectos 
do curso, podendo haver formas de mitigar este índice, entendendo as motivações e realizando 
trabalho junto aos estudantes.   

● Qual o índice de evasão? 

● Como é feita a assistência pedagógica ao estudante? 

● Qual a forma de monitoramento das motivações de evasão? 

● São feitos encaminhamentos em relação ao curso com base nestes dados? 
Resposta aberta 
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Dimensão pedagógica  

Diretrizes curriculares, projeto e formação 

6 O curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo deve, em seu conjunto, buscar não apenas o perfil 
desejado de seus formandos, como também, desenvolver competências e habilidades nos estudantes 
e se empenhar na formação de profissionais generalistas, aptos a compreender e traduzir as 
necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade.  

● Quais os princípios que regem o ensino do seu curso?  
● Qual o perfil desejado para o futuro profissional? 

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 

7 O Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo constitui atividade de criação 
propositiva, referente à arquitetura das habitações, edifícios e espaços em geral, bem como a projetos 
de paisagens, cidades e regiões, em uma abordagem interdisciplinar.  

● Quais as formas de integração entre teoria e prática no ensino de projeto? 

● Quais as formas de integração entre as disciplinas de conforto, tecnologia e tectônica, 
teoria e história no ensino de projeto? 

● Como as diferentes escalas do espaço construído e sua integração com a paisagem e o 
ambiente, são trabalhadas no ensino de projeto?   

● As disciplinas de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo são desenvolvidas em uma 
mesma área territorial, permitindo a compreensão da amplitude da atividade profissional? 

● Como o ensino de projeto lida com as pré-existências? 

● Quais os principais temas abordados nas disciplinas de projeto? 

● Como o ensino de projeto tem incorporado a preocupação com os conceitos centrais, 
percepções e materiais, além da abordagem funcionalista baseada em definição de áreas, 
fluxos e programas? 

● Quais os assuntos candentes, emergentes, inovação técnico-científica, teórica, artística e 
social? 

● Ocorrem sessões abertas de apresentação e avaliação e como se estruturam? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 
 
 
 

8 Os cursos devem incluir entre seus temas de trabalho os problemas de maior interesse coletivo e 
regional, mediante atenção às necessidades sociais, culturais e ambientais.  
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● Como o seu curso tem lidado com o desenvolvimento de habilidades e perfis em relação à 
acessibilidade, urbanização de áreas carentes, habitação de interesse social e Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) entre outros temas de interesse coletivo 
e social?  

● Que esforços têm sido feitos para adequar o programa ao contexto local e regional? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
9 Os cursos de Arquitetura e Urbanismo devem estabelecer ações pedagógicas visando ao 

desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade em relação ao equilíbrio ecológico 
e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído. 

● Como a utilização racional dos recursos é abordada nas disciplinas de projeto e 
planejamento? 

● Como é abordada a questão do meio ambiente?  
● Como se entende o desenvolvimento sustentável? 

● Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas são abordados? 

● São tratados os impactos ambientais e medidas mitigadoras? 

● Como a questão regional é abordada e que esforços têm sido feitos para adequar o 
programa ao contexto local e regional?  

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Os cursos devem abordar as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 
conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos e 
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cidades, bem como o conhecimento da  história das artes e da estética, suscetível de influenciar a 
qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo. 

• Patrimônio histórico cultural e artístico é abordado em termos projetuais, teóricos e 
históricos? 

● Como o seu curso tem lidado com o desenvolvimento de habilidades e perfis em relação ao 
patrimônio histórico cultural e artístico?  

● Que esforços têm sido feitos para adequar o programa ao contexto local e regional? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
11 Os cursos devem proporcionar o domínio de técnicas, metodologias de pesquisa e projeto em 

planejamento urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos 
sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, análises e planos 
de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional.  

● Como o seu curso tem lidado com o desenvolvimento de habilidades e perfis em relação ao 
planejamento urbano e regional, estatuto da cidade, estatuto da metrópole, plano 
diretor e parcelamentos?  

● Que esforços têm sido feitos para adequar o programa ao contexto local e regional? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
12 O eixo de disciplinas de teoria e história da Arquitetura e Urbanismo - ao abordar o problema 

teórico, conceitual, do edifício, da cidade e da paisagem - deve permitir a compreensão das diferentes 
formas de produção do ambiente construído, diante de diferentes contextos sociais, tecnológicos, 
culturais, econômicos e territoriais, em diferentes tempos históricos.  

● O ensino de teoria e história tem participado e dado suporte às soluções projetuais e de 
planejamento?  

● O ensino de teoria e história têm enfatizado a compreensão das soluções espaciais e 
técnicas utilizadas ao longo do tempo e em diferentes contextos, assim como a reflexão 
teórica sobre os modos de produção da arquitetura e da cidade? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
13 No eixo de tectônica e tecnologia espera-se que o futuro egresso adquira os conhecimentos 

especializados para o emprego adequado e econômico dos materiais de construção e das técnicas e 
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sistemas construtivos, para a definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização 
de obras e canteiros e para a implantação de infraestrutura urbana, de acordo com os avanços 
tecnológicos apropriados à contemporaneidade. 

● O ensino de tectônica e tecnologia tem participado e dado suporte às soluções projetuais 
e de planejamento?  

● Como é ministrada a concepção dos projetos estruturais e complementares? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 

14 O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para que o futuro egresso tenha como 
perfil o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o domínio das 
técnicas apropriadas a elas associadas, entendidas como o campo de conforto ambiental. 

● O ensino de conforto ambiental tem participado e dado suporte para as soluções projetuais 
e de planejamento?  

● Como é incorporada a experimentação e análise de soluções de conforto? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
15 Os meios de expressão e representação gráfica (desenho de observação, técnico, CAD, BIM, 

modelagem por meio de maquetes e princípios de fotorrealismo) caracterizam o conhecimento dos 
instrumentais de representação e modelagem gráfica e informacional aplicada à arquitetura, ao 
urbanismo, ao paisagismo e ao planejamento urbano e regional. 

● O domínio de programas de representação gráfica tem dado suporte às soluções projetuais 
e de planejamento?  

● Como é incorporada a experimentação e modelagem gráfica e informacional como 
instrumento projetual? 

● Quais as disciplinas, componentes curriculares e atividades associadas? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
16 A estrutura curricular deve estimular e pressupor o uso de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), por meio de diferentes fontes e formas de pesquisa, experimentação, 
materialização e abstração.  

● A instituição incentiva o uso de TIC para compartilhamento de arquivos e aprendizagem 
cooperativa? 
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● O ensino na modalidade a distância foi implantado no curso? 

● Qual tecnologia é utilizada e como funciona?  
● Em quais disciplinas, componentes curriculares e atividades e em qual proporção? 

● Como isto está se rebatendo no ensino de projeto? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

● Como é o desempenho e qual o nível de satisfação dos estudantes em relação às 
disciplinas na modalidade à distância? 

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
17 A atuação ética de arquitetos e urbanistas está prevista na Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro 

de 2010 e normativos do CAU/BR, como o Código de Ética e Disciplina, instituído pela Resolução 
CAU/BR n° 52, de 6 de setembro de 2013.  

● Como a atuação ética tem sido trabalhada em seu curso?  
● Existem disciplina(s) específica(s) para tal? 

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

Carga horária 

18 Os conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo devem estar 
distribuídos em núcleo de conhecimentos de fundamentação e núcleo de conhecimentos 
profissionais de forma integrada.  

● Como a formação está organizada?  
● Existem requisitos, pré-requisitos ou co-requisitos? 

● Qual o grau de flexibilidade?  
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 
 
 
 
 

19 Os normativos vigentes determinam a carga horária mínima de 3.600 horas (hora relógio) a serem 
integralizados em 5 anos. Especifique as cargas horárias do curso em horas relógio, indique seus 
percentuais na composição total e comente em relação a: 

● Carga horária total; 
● Carga Horária para conteúdos curriculares do núcleo de conhecimentos de fundamentação;  
● Carga Horária para conteúdos curriculares do núcleo de conhecimentos profissionais; 
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● Carga Horária para atividades complementares; 
● Carga Horária de estágio; 
● Carga Horária para TFG; 
● Carga Horária total oferecida a distância. 

*anexar a estrutura curricular de acordo com as informações prestadas relativas ao curso atualmente 
oferecido. No caso de existirem mais de um currículo vigente, responda para o currículo mais 
recente. 

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
20 A distribuição da carga horária a qual o corpo discente está submetido a cada período letivo tem 

reflexos no seu rendimento acadêmico.  
● Qual a carga horária semanal média? 

● Como é avaliada a relação entre a carga horária semanal e o tempo extraclasse necessário 
ao cumprimento do currículo?  

● Como é avaliado o rendimento dos discentes em função da carga horária semanal? 

● Como é o desempenho e qual o nível de satisfação dos estudantes em relação a carga 
horária semanal?  

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa e extensão 

21 Em geral, a produção de conhecimento científico via pesquisa acadêmica tem tido efeitos positivos 
em relação ao curso de graduação revigorando as metodologias de ensino e o conteúdo nas 
diferentes áreas e escalas de intervenção.  

● Quais as atividades de pesquisa que existem em seu curso? 
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● O seu curso tem um programa de pós-graduação? Quais as linhas de pesquisa existentes? 

● Quais as principais pesquisas e quais os financiamentos e prêmios obtidos junto aos órgãos 
de fomento? 

● São oferecidas bolsas de iniciação científica, remuneradas ou não, via CNPQ ou outros? 

● Existe alguma forma de incentivo para a publicação das pesquisas?  
● Estas atividades de pesquisa têm tido rebatimento no curso de graduação?  
● Há atribuição de carga horária para os estudantes e docentes e como é sua composição 

na estrutura curricular? 

● Existem formas de integração entre estudantes da graduação e a estrutura de pesquisa na 
graduação e na pós-graduação? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

*anexar a regulamentação de pesquisa. 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 
 

22 Programas de extensão universitária, em funcionamento permanente, permitem o engajamento do 
corpo docente como responsável e do corpo discente como participante, integrados à formação. 
Comente o tema apresentado, abordando o(s) seguinte(s) tópico(s): 

● Qual a política do curso em relação à extensão?  
● Como é a regulamentação?  
● Quais os principais projetos de extensão colocados em prática nos últimos anos?  
● Quais os pressupostos metodológicos e temáticos destes projetos? 

● São oferecidas bolsas de iniciação científica voltadas para extensão, remuneradas ou não, 
via CNPQ ou outros? 

● Existe alguma forma de fomento institucional ou externo para a extensão? Como funciona? 

● Quais os principais atores da sociedade civil envolvidos neste processo?  
● Quais os principais produtos e o retorno conferido à sociedade civil? 

● Estas atividades de extensão têm tido reflexo no curso de graduação?  
● Há atribuição de carga horária para os estudantes e docentes e como é sua composição 

na estrutura curricular? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

*anexar a regulamentação de extensão universitária. 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

23 Programas de monitoria, em funcionamento permanente, permitem o engajamento do corpo 
discente, como forma de reforçar o ensino e aprendizagem dos estudantes. 

● Qual a política do curso em relação à monitoria?  
● Como é a regulamentação?  
● Quais os principais atividades de monitoria desenvolvidas?  
● São oferecidas bolsas de monitoria? 
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● Estas atividades de monitoria têm tido reflexo no curso de graduação?  
● Há atribuição de carga horária para os estudantes e docentes e como é sua composição 

na estrutura curricular? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

*anexar a regulamentação de monitoria. 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

Atividades complementares 

24 As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores 
do próprio perfil do formando e deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos, competências e atitudes do estudante, inclusive as adquiridas fora do 
ambiente acadêmico, que serão reconhecidas mediante processo de avaliação.  

● Qual a política do curso em relação às atividades complementares?  
● Como é a regulamentação?  
● Quais as atividades aceitas? 

● Há atribuição de carga horária para os estudantes e como é sua composição na estrutura 
curricular? 

● A supervisão é feita por profissional habilitado na instituição? 

● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

*anexar regulamentação das Atividades Complementares. 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio supervisionado  

25 O estágio curricular supervisionado deverá ser concebido como conteúdo curricular obrigatório, 
abrangendo diferentes modalidades de operacionalização.  

● Qual a política do curso em relação ao estágio obrigatório?  
● Como é a regulamentação?  
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● As áreas de atuação dos estágios obrigatórios são condizentes com as atribuições 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo? 

● Há atribuição de carga horária para os estudantes e docentes e como é sua composição 
na estrutura curricular? 

● A supervisão na instituição é feita por profissional legalmente habilitado e registrado no CAU? 

● Quais os requisitos do curso quanto ao supervisor no local de estágio?  
● Como isto está se refletindo na formação profissional? 

*anexar regulamentação do estágio curricular supervisionado. 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

Trabalho final de graduação 

26 O Trabalho Final de Graduação é uma atividade de síntese e integração de conhecimento e 
consolidação das técnicas de pesquisa. Conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, deverá ser individual, ser supervisionado 
por docente do curso, escolhido pelo estudante, e que tenha afinidade com a área temática do 
trabalho, abrangendo uma investigação técnico-científica a ser desenvolvida ao longo do último ano 
do curso. 

● Como é estruturada a coordenação do TFG? 

● Quais os pré-requisitos para o TFG quanto à integralização curricular? 

● Tem caráter individual? 
● Como é feita a definição do tema? 

● Como é definido o docente orientador? 

● A orientação é feita por docente do curso? 

● O orientador é obrigatoriamente arquiteto e urbanista? 

● Há a possibilidade de coorientação? 
● Qual a carga horária semanal atribuída ao docente para orientação individual? 

● Existe limite de orientandos por docente? 

● Quais os critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação? 

● Qual o resultado/produto exigido? 

● Como é feita a composição da banca avaliadora? 

● Como é feita a divulgação e arquivo do TFG?  
*anexar regulamentação de trabalho final de graduação. 

Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

Dimensão Corpo Docente e Técnico  

Proporção docente/discente 

27 A União Internacional dos Arquitetos recomenda uma relação docente/discente, de 1/15 para 
atividades práticas e 1/30 para atividades teóricas.  

● Como a proporção recomentada se aplica ao seu curso? 
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● Qual a proporção docente/discente nas disciplinas de práticas e teóricas? 

● Como é tratada a proporção docente/discente nas disciplinas de projeto? 

● Qual a carga horária de atendimento extraclasse?  
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

Seleção, valorização e qualificação do corpo docente 

28 As instituições de ensino superior visam a formação dos quadros profissionais de nível superior, de 
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, e para atingir tal objetivo, pressupõe 
a existência de um corpo docente qualificado e motivado. 

● Quais as exigências quanto à formação, titulação e experiência profissional?  
● Quais os critérios de seleção? 

● Quais os regimes de trabalho praticados?  
● Como é avaliado o plano de carreira e remuneração? 

Resposta aberta 
 
 

 

29 Promover a valorização permanente dos docentes, incentivando a qualificação com remuneração 
adequada, o apoio à produção científica, técnica e à participação em eventos é fundamental para a 
manutenção da qualidade do curso. 

● Como funciona o plano contínuo de qualificação docente? 

● Qual o incentivo para educação continuada? 

● Como funciona o apoio à produção científica, técnica e participação em eventos? 

● Quais as formas de mobilidade e intercâmbio? 

● Como funciona a avaliação docente? 
Resposta aberta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 A prática profissional proporciona uma visão mais aplicada de conhecimentos, sendo que uma 
relação equilibrada entre docentes envolvidos com a prática profissional e docentes com maior 
experiência acadêmica pode contribuir para uma formação mais qualificada para a atuação 
profissional. 

● Como é a proporção de docentes com experiência de prática profissional e acadêmica? 

● Existe heterogeneidade de perfis profissionais e de formação acadêmica no corpo docente? 

● A área de atuação/formação do docente está alinhada com as disciplinas ministradas? 
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● Os docentes têm habilitação profissional e registro na forma da Lei Federal nº 12.378, de 31 
de dezembro de /2010? 

*adicionalmente, preencher tabela conforme modelo fornecido, a constar dos anexos. 

Resposta aberta 
 
 

+ 

 
 

Seleção, valorização e qualificação do corpo técnico 

31 Um corpo técnico qualificado e motivado é essencial para um bom funcionamento do curso, 
prestando o apoio necessário a realização das atividades de coordenação, docência e assistência aos 
estudantes.  

● Quais as exigências quanto à formação de técnicos e a respectiva adequação às atividades 
desempenhadas? 

● Quais os critérios de seleção do corpo técnico? 

● Como funciona o programa de capacitação, qualificação e o plano de carreira? 

● A quantidade de profissionais técnicos é proporcional à demanda do curso?  
*adicionalmente, preencher tabela conforme modelo fornecido, a constar dos anexos. 

Resposta aberta 
 
 

+ 

 

Dimensão Recursos Materiais  

32 Com relação à biblioteca do curso (acervo físico e digital), comente sua estrutura e funcionamento 
abordando os seguintes tópicos: 

● Acervo com títulos da área de Arquitetura e Urbanismo em quantidade e qualidade suficientes 
para o completo atendimento ao programa do curso; 

DOCENTES

REF. NOME

ANO DE 

ADMISSÃO

REGIME DE 

TRABALHO

ÁREA DE 

FORMAÇÃO

POSSUI POS 

GRADUAÇÃO 

LATO SENSU?

POSSUI 

MESTRADO?

POSSUI 

DOUTORADO?

POSSUI POS 

DOUTORADO?

EXERCE 

ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

ALÉM DA 

DOCÊNCIA?

DISCIPLINAS 

QUE MINISTRA LINK LATTES

NUMERO 

REGISTRO NO 

CAU (PARA OS 

ARQUITETOS E 

URBANISTAS)

NUMERO DO 

RRT DE CARGO E 

FUNÇÃO

1 00/00/0000

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA / 

INTEGRAL / 

PARCIAL / 

HORISTA

SIM, NA ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

/SIM, EM OUTRA 

ÁREA /EM 

ANDAMENTO 

/NÃO

SIM, NA ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

/SIM, EM OUTRA 

ÁREA /EM 

ANDAMENTO 

/NÃO

SIM, NA ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

/SIM, EM OUTRA 

ÁREA /EM 

ANDAMENTO 

/NÃO

SIM, NA ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

/SIM, EM OUTRA 

ÁREA /EM 

ANDAMENTO 

/NÃO

SIM, NA ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

/SIM, EM OUTRA 

ÁREA  /NÃO LISTAR

COLAR O LINK 

PARA O LATTES

TÉCNICOS

REF. NOME

ANO DE 

ADMISSÃO

POSSUI 

GRADUAÇÃO?

ÁREA EM QUE 

ATUA

NUMERO 

REGISTRO CAU 

(PARA OS 

ARQUITETOS E 

URBANISTAS)

NUMERO DO 

RRT DE CARGO E 

FUNÇÃO

1

SIM, NA ÁREA DE 

TRABALHO /SIM, 

EM OUTRA ÁREA 

/EM 

ANDAMENTO 

/NÃO LISTAR
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● Acervo de periódicos nacionais e internacionais com títulos em condições, qualidade e 
quantidade adequadas para a consulta, com a atualização apropriada; 

● Acesso a plataformas de revistas científicas e estrutura para acervo digital suficiente para o 
atendimento às necessidades do programa do curso; 

● Acesso a documentação cartográfica que auxilie no programa do curso de Arquitetura e 
Urbanismo; 

● Estrutura de documentação e arquivo de TFG; 
● Existência de sistema online de consulta de acervo; 
● Política de manutenção, aquisição e atualização do acervo; 
● Colaboradores preparados para o auxílio na busca por material; 
● Aferição do interesse dos discentes pelo acervo. 

Resposta aberta 
 
 

 
33 Com relação a laboratórios de informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo, comente sua 

estrutura e funcionamento abordando os seguintes tópicos: 
● Laboratórios de informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo adequado a demanda; 
● Relação de máquinas por estudante, forma de estruturação do laboratório, exclusivo do curso 

ou compartilhado; 
● com disponibilidade de 01 (uma) máquina por estudante; 
● Disponibilidade de utilização do(s) Laboratório(s) de Informática por parte dos discentes fora 

do horário de aula nos três turnos; 
● Estrutura de tomadas e acesso sem fio à internet para utilização de equipamentos de docentes 

ou discentes; 
● Existência de Plano de Atualização de Equipamentos e Softwares; 
● Programa do curso atualizado para contemplar os softwares e ferramentas digitais 

compatíveis com as necessidades reais da prática profissional; 
● Aferição da utilização dos meios disponibilizados. 

Resposta aberta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 A estrutura do curso deve contemplar direta ou indiretamente o acesso e frequentação a ambiente(s) 
de experimentação, análise e familiarização, com equipamentos atualizados e em quantidade 
proporcional ao número de estudantes em diferentes áreas. Com relação aos laboratórios técnicos, 
comente sua estrutura e funcionamento abordando os seguintes tópicos: 

● Conforto Ambiental; 
● Construção / Canteiro de obras experimental; 
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● Maquetes e protótipos; 
● Fabricação digital; 
● Outros; 
● Aferição da utilização dos laboratórios disponibilizados; 
● Aferição da contribuição destes laboratórios nos trabalhos de projeto dos estudantes. 

Resposta aberta 
 
 

 
35 A estrutura física do curso deve contemplar requisitos mínimos de atendimento a legislação vigente 

em diferentes aspectos. Com relação às instalações do curso, comente sua estrutura e funcionamento 
abordando os seguintes tópicos: 

● Acessibilidade; 
● Sinalização dos ambientes; 
● Ergonomia, adequação e conservação do mobiliário (proporção de prancheta por estudante, 

mesa de luz, de corte, etc.); 
● Conforto lumínico;  
● Conforto acústico; 
● Conforto térmico; 
● Espaços apropriados para exposições, particularmente dos trabalhos de estudantes;  
● Uso racional e responsável de recursos; 
● Prevenção e combate a incêndio; 
● Instalações (elétricas, hidráulicas, rede e outras); 
● Plano de manutenção predial e dos equipamentos de apoio. 

Resposta aberta 
 
 

 
36 Com relação às instalações e equipamentos complementares do curso, comente sua estrutura e 

funcionamento abordando os seguintes tópicos: 
● Espaço para integração dos estudantes; 
● Auditório e equipamentos multimídia que permitam a realização de eventos, palestras e 

projeções; 
● Armários individuais para guarda de material; 

Resposta aberta 
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Dimensão Suplementar 

Intercâmbio e internacionalização 

37 Num contexto cada vez mais globalizado das relações profissionais, possibilitar experiências de 
intercâmbio acadêmico durante a formação é fundamental para preparar o futuro profissional para 
o mercado de trabalho.   

● Existem convênios e programas de intercâmbio e convênios com universidades e instituições 
estrangeiras? 

● Existem convênios e programas de intercâmbio e convênios com universidades e instituições 
nacionais? 

● Qual a forma de apoio e incentivo aos estudantes para participar de programas de 
intercâmbio? 

● Como funciona o apoio e incentivo a submissão de trabalhos em eventos internacionais? 

● Como é feito o aproveitamento das disciplinas cursadas no exterior? 

● Existe corpo docente e técnico preparado para recepcionar estudantes estrangeiros? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 

 

 

Viagens orientadas de estudo 

38 Promover visitas a cidades e regiões, conjuntos e obras de Arquitetura e Urbanismo de caráter 
exemplar ou inovador é uma ação fundamental para a formação do profissional.  

● Como o curso incorpora esta atividade? 

● Existe a previsão destas visitas como parte da estrutura do curso? 

● Quais as principais visitas efetuadas nos últimos anos como parte da estrutura curricular?  
● Existe uma forma de aproveitamento das viagens independentes conduzidas pelos próprios 

estudantes como atividade complementar? 
Planejamento Desenvolvimento 

  
Resultados e Avaliação 
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Concursos 

39 A premiação em concursos nacionais e internacionais é um dos indicadores de uma boa formação.   
● Quais as participações em eventos e concursos de destaque do seu curso nos dois últimos 

anos? 
● Cite até dez prêmios nacionais e internacionais obtidos por estudantes, docentes ou pelo 

curso nos últimos dez anos. 
● Cite até dez prêmios nacionais e internacionais obtidos por egressos nos últimos cinco anos. 

*adicionalmente, preencher tabela conforme modelo fornecido, a constar dos anexos. 

Resposta aberta 
 
 

+ 

 

Destaque 

40 Iniciativas de destaque, criativas, originais ou diferenciais em prática nos cursos, e que tenham 
reflexos na prática profissional dos egressos devem ser valorizadas.   

● Qual a iniciativa de destaque do curso? 

● Existe diferencial em relação a outros cursos? 

● Por que o curso merece o selo de Acreditação do CAU? 
Resposta aberta 

 
 

  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E PREMIAÇÕES (2017 e 2018)

REF.

NOME DO 

EVENTO / 

CONCURSO MÊS/ANO

DESCRIÇÃO 

(MÁX. 3 LINHAS)

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

PARTICIPANTES

NÚMERO DE 

DOCENTES 

PARTICIPANTES

HAVIA 

PREMIAÇÃO?

O CURSO 

RECEBEU 

PREMIAÇÃO? QUAL?

1

DROPLIST MESES 

2017 e 2018 SIM/ NÃO SIM/ NÃO
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Documentos a Anexar  
1 PPC vigente; 

 

2 Estrutura curricular com carga horária vigente; 
 

3 Regulamentação de atividades complementares; 
 

4 Regulamentação de estágio curricular supervisionado; 
 

5 Regulamentação de trabalho final de graduação; 
 

6 Regulamentação de Pesquisa, Extensão e Monitoria; 
 

7 Relação de corpo docente e técnico (conforme tabela modelo – planilha “.xls” para 
preenchimento enviada como anexo); 

 

8 Relação de participação em eventos e premiações (conforme tabela modelo – planilha “.xls” para 
preenchimento enviada como anexo); 

 

9 Trabalhos teóricos e práticos dos acadêmicos: Anexar, em meio digital, a produção acadêmica 
discente de destaque, sendo no máximo 11 produtos (TFG e outros) realizados nos últimos cinco 
anos, conforme segue: 
No mínimo um de cada uma das seguintes áreas (art.2º I a V Lei 12378/2010): 

I. da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
II. da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; 

III. da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, 
privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de 
várias escalas, inclusive a territorial; 

IV. do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 

V. do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço 
urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e 
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial 
e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, 
planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e 
trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas 
urbanas e rurais; 

Opcionalmente, das seguintes áreas (art.2º VI a XI Lei 12378/2010): 
VI. da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização 

de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e 
análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;  

VII. da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e 
recuperações; 

VIII. dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação 
tecnológica de estruturas; 

IX. de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 
X. do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, 

lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços; 
XI. do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização 

Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.     
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Referências  
 

Deliberação Plenária DPOBR Nº 0060-05/2016 de 17/11/2016 - Aprova o Projeto do Sistema de 
Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR. 

UNESCO/UIA Carta para Educação dos Arquitetos 

Perfis da Área e Padrões de Qualidade para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo  

 

Lei Nº 12378, de 31 de dezembro de 2010 - 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. 

Resolução CAU/BR Nº 18 de 02/03/2012 - Registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. 

Resolução CAU/BR Nº 21 de 05/04/2012 - Atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá 
outras providências. 

Resolução CAU/BR Nº 51 de 12/07/2013 - Dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas 
e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas, e dá outras providências. 

Resolução CAU/BR Nº 52 de 06/09/2013 - Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

Resolução CAU/BR Nº 91 de 09/10/2014 - Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a 
projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 

 

Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Resolução MEC/CNE/CES Nº 2 de 17 de junho de 2010 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES nº 
6/2006. 

Decreto Nº 9235, de 15 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no 
sistema federal de ensino. 

Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.  

Resolução Nº 3, de 2 de julho de 2007 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de 
hora aula, e dá outras providências. 

Parecer CNE/CES Nº 261/2006 - Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula 
e dá outras providências 

Parecer CNE/CES Nº 8/2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 
duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.235-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.235-2017?OpenDocument
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Lei Nº 11788, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do 
art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei Nº 13257, de 6 de abril de 2006 - Disciplina a criação e a organização das associações denominadas 
empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. 

Carta de definição para Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) – FeNEA 

 

Lei Nº 10257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei Nº 11888, de 24 de dezembro de 2008 - Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, 
de 16 de junho de 2005. 

Lei Nº 13089, de 12 de janeiro de 2015 - Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei no 10.257, de 10 
de julho de 2001, e dá outras providências.  

Lei Nº 13146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Decreto Nº 5296, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Portaria MEC Nº 3284, de 7 de novembro de 2003 - Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 
credenciamento de instituições. 

ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbano. 

ABNT NBR 16537– Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. 

ABNT NBR 15575 - Desempenho de edificações habitacionais. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.235-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.235-2017?OpenDocument
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