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PROCESSO 
Protocolo SICCAU nº 1201234/2020 

Protocolo SICCAU nº 1123680/2020 – CAU/SC 

INTERESSADO CEF-CAU/BR 

ASSUNTO 
PARECER CNE/CES nº 948/2019 e Projeto de Resolução que inclui o Desenho 

Universal como disciplina obrigatória nas DCN de Arquitetura e Urbanismo   

DELIBERAÇÃO Nº 060/2020 – CEF-CAU/BR 

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

videoconferência, nos dias 5 e 6 de novembro 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 o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) 

nº 948/2019, que trata de Alteração da Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, 

e alteração da Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, em virtude de decisão judicial transitada em julgado; 

 

Considerando que o Parecer acima citado foi aprovado pelo CNE em  9 de outubro de 2019 e teve sua 

súmula publicada no Diário Oficial da União (DOU), Página 94 da Seção 1 do DOU de 18 de outubro 

de 2019 porém, até o momento, não foi homologado pelo Ministério da Educação;  

 

Considerando a Deliberação nº 41/2020 – CEF-CAU/SC, que trata dos questionamentos recebidos no 

CAU/SC sobre aplicação do Parecer CNECES nº 948-2019;  

 

Considerando a DPOSC nº 506, DE 19 de junho de 2020, que aprova o questionamento ao CAU/BR 

sobre aplicação do Parecer CNE-CES nº 948/2019, nos termos da Deliberação CEFCAU/SC n 41, de 

27 de maio de 2020. 

 

Considerando a ABNT-NBR nº 9050/2015, que trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos, e suas alterações feitas pela Emenda 1 de 03 de agosto de 2020; 

 

Considerando a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 

 

Considerando a Lei nº 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. 

 

DELIBEROU: 

 

1 – Encaminhar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e seguintes 

providências:  

1.1 Encaminhar ofício ao CNE/CES louvando a proposta do Parecer em questão explicitando, 

porém, que esta CEF entende que o princípio do Desenho Universal deve estar presente como 

conteúdo transversal obrigatório nos componentes curriculares dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, especialmente nas disciplinas propositivas (projeto, planejamento urbano, 

paisagismo), não se restringindo apenas a disciplinas de representação gráfica (desenho), de 

forma a criar uma cultura de acessibilidade/desenho universal na formação do arquiteto e 

urbanista; 

https://www.caubr.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=128041-pces948-19&category_slug=outubro-2019&Itemid=30192
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1.2 Questionar no ofício acima citado qual a perspectiva de homologação do Parecer CNE/CES nº 

948/2019 pelo Ministério da Educação; e 

1.3 Encaminhar ofício ao CAU/SC esclarecendo que o teor do Parecer CNE/CES nº 948/2019 

apenas entrará em vigor após a sua homologação pelo Ministério da Educação e posterior 

publicação no Diário Oficial da União; 

2 - Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa para conhecimento, remessa à 

Presidência do CAU/BR e demais providências. 

 

Brasília, 6 de novembro 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. 

 

 

 

 

LAÍS RAMALHO MAIA 

Coordenadora técnico-normativa SGM-CAU/BR 
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99ª 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 Coordenador-adjunto Juliano Pamplona Ximenes Ponte X    

AC Membro Joselia da Silva Alves 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: 

 

99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/BR 

 

Data: 06/11/2020 

 

Matéria em votação: PARECER CNE/CES nº 948/2019 e Projeto de Resolução que inclui o Desenho 

Universal como disciplina obrigatória nas DCN de Arquitetura e Urbanismo   

 

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (06)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Daniele Gondek                     Condução dos trabalhos (coordenador): Andrea Vilella 

 
 
 

https://www.caubr.gov.br/
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