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PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 
Aprova o Relatório de Gestão do Exercício de 2019 da Comissão de 

Ensino e Formação do CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 012/2020_CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITEURA E URBANISMO 

DO BRASIL (CEF-CAU/BR), reunida ordinariamente em Brasília/DF, nos dias 5 e 6 de março 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 Resolução CAU/BR n° 173, de 13 de dezembro de 2018, que aprovou o Plano de Ação 

e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2019, e demais alterações; 

Considerando o Regimento Interno do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de 

abril de 2017, no qual, em seu art. 30, XXXVII, estabelece ser competência do Plenário apreciar e 

deliberar sobre relatórios de gestão da estratégia, metas e resultados alcançados frente aos planos de 

ação e orçamento dos CAU/UF e do CAU/BR e ao Planejamento Estratégico do CAU;  

Considerando o art. 159, LXIII, do Regimento Interno do CAU/BR, que explicita ser de competência 

do Presidente a promoção e a elaboração de relatórios públicos das atividades realizadas pelo CAU/BR; 

e   

Considerando o cumprimento do Plano de Trabalho 2019 da Comissão, aprovado pela Deliberação n° 

016/2019_CEF-CAU/BR. 

DELIBEROU: 

1 - Aprovar o Relatório de Gestão da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR referente ao exercício 

de 2019, em anexo. 

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

Presidência do CAU/BR e demais providências. 

 

Brasília-DF, 6 de março de 2020. 

 

 

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA 
Coordenadora 
 

________________________________________ 

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE 
Coordenador Adjunto 
 

________________________________________ 

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA 
Membro 
 

________________________________________ 

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ 
Membro 
 

________________________________________ 

MARIA ELIANA JUBÉ RIBEIRO  

Membro 

________________________________________ 
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ANEXO DELIBERAÇÃO Nº 012/2020_CEF-CAU/BR 

Relatório de Gestão da Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CEF-CAU/BR) referente ao exercício de 2019 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CEF-CAU/BR 

Nome da Atividade: Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação 

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Investimento realizado: R$ 326.550,00 (93% do previsto) 

Resultados Alcançados: Comissão realizou 11 reuniões ordinárias; 3 reuniões extraordinárias e 8 

reuniões técnicas que resultaram em 91 deliberações, com destaque aos seguintes temas: Registro de 

Diplomados no Exterior, Projeto de Acreditação, Cálculo de Tempestividade e Atualização de Cadastro 

de Cursos, Ensino a Distância, Engenharia de Segurança do Trabalho e Atribuições Profissionais. 

Indicadores: A comissão atingiu as metas para 2019 relacionadas ao Cadastro de Cursos 

Normatização: Dos trabalhos desenvolvidos em 2019, destaca-se a Deliberação da CEF-CAU/BR nº 

21/2019 que resultou na DPOBR Nº 0088-01/2019 que aprovou a recusa a concessão do registro 

profissional, pelos CAU/UF, aos egressos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

realizados na modalidade de ensino a distância. Tal posicionamento gerou uma série de ações do 

CAU/BR, como a campanha #EaDnão, matérias e elaboração de vídeos em prol do ensino presencial: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRvsyS2pIRtxnMpX-eLCxH98k7OR4sqQM  

https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-

ead/  

Destaca-se, também, a discussão do Projeto de Resolução que trata do Registro de Pessoa Física, por 

intermédio da Comissão Temporária de Registro. 

Dentro das ações constantes na atividade “Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e 

Formação” a Comissão participou de diversas atividades e seminários visando a aproximação com os 

segmentos estudantil, entidades e profissionais, tais como: 

▪ Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e Mobilidade Profissional” em São Paulo/SP; 

https://www.causp.gov.br/siqemp/apresentacao.html; 

▪ 19º Seminário Regional CED-CAU/BR, em Teresina/PI (https://www.caupi.gov.br/?p=17056); 

▪ Seminário Legislativo do CAU/BR; 

▪ Seminários de Ensino e Formação nos CAU/UF (listados no projeto Manifestações Técnicas e 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo); 

▪ I Encontro Nacional do CEAU em Porto Alegre/RS; 

▪ 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos em Porto Alegre/RS (Destaque para as sessões temáticas: 

EAD x Ensino presencial e Acreditação de cursos de graduação). 

 

 

1.  Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e 

Mobilidade Profissional” em São Paulo/SP 
2. 19º Seminário Regional CED-CAU/BR, em 

Teresina/PI 
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 ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM O SEGMENTO ESTUDANTIL 

Nome do Projeto: Atividades de Integração com o Segmento Estudantil - Extensão Universitária e 

CAU-Jovem 

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Investimento realizado: R$ 6.687,00 (86% do previsto) 

Resultados Alcançados: Participação no XLII ENCONTRO DOS ESTUDANTES DE 

ARQUITETURA E URBANISMO (XLII ENEA) em Fortaleza/CE e no XXIII SEMINÁRIO 

NACIONAL DE ESCRITÓRIOS MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO (XXIII 

SENEMAU) em Uberlândia/MG. 

Descrição: 

No XLII ENEA o conselheiro, Humberto Mauro Andrade Cruz, representando a CEF-CAU/BR, 

apresentou as ações que foram desenvolvidas ao longo do ano de 2018 e o plano de ação para 2019, 

abordou o histórico do Ensino de Arquitetura no Brasil, as atividades feitas em conjunto com a 

Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura ABEA, através dos trabalhos propostos para as novas 

Diretrizes do Currículo Nacional (DCN) para os Cursos de Arquitetura no Brasil, as etapas do Projeto 

Piloto de Acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo que se candidataram para serem avaliados 

e buscou ouvir as opiniões, buscou aprimorar a aproximação com seguimento estudantil e colocar a 

CEF-CAU/BR à disposição para melhoria dessa aproximação com os futuros profissionais. 

Já a participação no XXIII SENEMAU teve como objetivo apresentar, debater sugestões e colher 

contribuições para as “Orientações quanto à Atividade de Extensão em Arquitetura e Urbanismo” anexas 

à deliberação conjunta CEF/CEP-CAU/BR nº 31/2019. Foi solicitada pela Diretoria da FENEA a revisão 

do documento “Orientações quanto à Atividade de Extensão em Arquitetura e Urbanismo” no que 

concerne a determinação de que, para registro no CAU, o EMAU “deverá se adequar e enquadrar na 

legislação de Empresa Junior (Lei 13.267/2016), e possuir CNPJ próprio”. 

MANUTUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHEIRO 

RESPRESESENTANTE DAS IES 

Nome do Projeto: Manter e Desenvolver as Atividades do Conselheiro representante das IES no 

CAU/BR 

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Investimento realizado: R$ 14.887,00 (59% do previsto) 

Resultados Alcançados: Participação de Eventos listados a seguir: 

▪ X Seminário de Ensino e Formação do CAU/RS (apresentação do panorama de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil, além das atividades e projetos da CEF do CAU/BR.) 

▪ Fórum permanente “Cidades Inclusivas e Sustentáveis: Ensino e práticas profissionais” em 

Campinas/SP. (participação como mediadora de mesa 1 - Cidades inclusivas e sustentáveis: ensino, 

pesquisa e extensão).  

▪ XXXVII Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA) e o XX Congresso 

da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CONABEA) da Associação 

Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA). 

Descrição: As participações nos eventos tiveram como objetivo a promoção do relacionamento com as 

CEF-CAU/UF e as IES, através da conselheira representante das IES. A existência da figura do 

conselheiro representante das IES, já prevista em lei, confirma a preocupação com as questões do ensino 

que precedem seu registro no conselho profissional, demonstrando a relação unívoca entre formação e 

exercício profissional.  
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PROJETO PILOTO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Nome do Projeto: Acreditação de cursos de Arquitetura e Urbanismo do CAU (Projeto Piloto) 

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Investimento realizado: R$ 130.976,00 (70% do previsto)  

Resultados Alcançados: Da previsão de 5 cursos a serem avaliados pelo projeto piloto, foram avaliados 

6, superando a meta prevista, tendo em vista o Acordo de Cooperação com o CAU/SP. Participação e 

apresentação do CAUBR na 7ª Reunião Geral do Acordo de Canberra, para discussão dos projetos de 

acreditação e avaliação de qualidade de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo em diferentes 

países do mundo, com foco na experiência do Brasil e do CAU/ BR quanto ao Projeto de Acreditação 

de Cursos.  O projeto também foi apresentado no Seminário Nacional de Arquitetura e Urbanismo em 

Recife/PE.  

https://www.caubr.gov.br/inscricoes-abertas-para-capacitacao-de-avaliadores-da-acreditacao-de-

cursos-pelo-cau/ e https://www.caubr.gov.br/acreditacao-de-cursos-de-au-86-candidataram-se-para-

avaliadores-no-projeto-piloto/  

Descrição: Comitê Executivo do Projeto Piloto de Acreditação realizou 6 reuniões técnicas e 6 visitas 

in loco para avaliação dos cursos, em parceria com o CAU/SP. O Projeto Piloto de Acreditação de 

Cursos do CAU constituiu-se de cinco fases: inscrição e seleção; Relatório de Auto Avaliação (RAA); 

Relatório de Visita (RV); manifestação conclusiva da Comissão de Avaliação (CAV); apreciação e 

homologação do resultado pelo Plenário e outorga do Certificado de Acreditação pelo CAU/BR. As 

duas últimas etapas estão previstas para 2020. 

  

Seminário Nacional de Arquitetura e Urbanismo                       

em Recife/PE   https://www.caubr.gov.br/seminario-

nacional-de-arquitetura-e-urbanismo-antecipa-futuro/ 

7ª Reunião Geral do Acordo de Canberra, em Bloemfontein, 

África do Sul 

  

Participantes da  capacitação dos avaliadores para a edição 

piloto do Projeto de Acreditação do CAU/BR. 

https://caubr.gov.br/projeto-de-acreditacao-do-cau-br-

promove-capacitacao-de-avaliadores/  

7ª Reunião Geral do Acordo de Canberra, em Bloemfontein, 

África do Sul 
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MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

Nome do Projeto: Manifestações Técnicas e Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo  

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada 

Investimento realizado: R$ 0,00 (0% do previsto)  

Resultados Alcançados: Apesar de não ter utilizado o recurso financeiro previsto no projeto. A 

comissão participou, utilizando recursos dos demais Centro de Custos da Comissão e da Presidência, de 

Seminários Regionais de Ensino e Formação em Belém/PA e Macapá/AP, Brasília/DF, Porto Alegre/RS 

e Belo Horizonte/MG. Tais eventos tiveram como principal objetivo a compilação e elaboração da 

proposta de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo.  

Descrição: Texto foi enviado para a ABEA e finalizado no XXXVII ENSEA/XX CONABEA em 

novembro de 2019 no Rio de Janeiro. Proposta será encaminhada pela ABEA ao Conselho Nacional de 

Educação-MEC. A comissão participou dos eventos e discussões sobre o tema. 

  

Seminário de Ensino e Formação em Arquitetura e 

Urbanismo em Belém/PA 

https://caubr.gov.br/seminarios-em-belem-e-em-

macapa-debatem-diretrizes-curriculares-nacionais/ 

Seminário de Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo 

em Porto Alegre/RS 

https://www.caurs.gov.br/seminario-de-ensino-e-formacao-

debate-os-rumos-do-ensino-superior-e-as-diretrizes-curriculares-

dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/ 

  

Seminário de Ensino e Formação em Arquitetura e 

Urbanismo em Macapá/AP 

https://www.cauap.gov.br/?p=10640 

 

Seminário de Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo 

em Belo Horizonte/MG 

https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/iii-seminario-nacional-de-

ensino-e-formacao-em-arquitetura-e-urbanismo/ 

 

 

 



 

 

6 

INDICADORES CEF-CAU/BR 

 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

▪ Realização de ações em Defesa do Ensino Presencial; 

▪ Aprovação da Resolução de Registro de Pessoa Física e respectivas Instruções Normativas; 

▪ Atualização do Cadastro de Cursos para fins da eleição do CAU em 2020; 

▪ Conclusão do Projeto Piloto de Acreditação de Cursos com a entrega do certificado aos cursos 

acreditados, análise, revisão e finalização dos instrumentos de avaliação. 

 
 

  


