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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 9 E 10 DE AGOSTO DE 2018  

EVENTO 
SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO EM 
ARQUITETURA E URBANISMO DO CAU/SE 

LOCAL: MUSEU DA GENTE SERGIPANA - ARACAJU/SE 

NOME CONS. Andrea Lúcia Vilella Arruda 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CEF do 
CAU/BR). 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

Histórico e descrição do evento: 

Discutir as “Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo Frente 
aos Novos Paradigmas do Ensino e do Mundo Atual” e elaborar uma Carta Proposta de Aracaju, com 
sugestões de atualização do documento. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Relação dos principais participantes do evento. Caso possível, relacionar os contatos desses em 

documento separado, o qual não constará da publicação e sim dos arquivos da Presidência da 

autarquia. 

Conselheiros e analistas das CEFs do CAU/SE, CAU/MG, CAU/SC, CAU/BA, CAU/SP, 
coordenadores, professores e estudantes de cursos de Arquitetura e Urbanismo e interessados no ensino 
de Arquitetura e Urbanismo. 

5. OBJETIVOS: 

Objetivos da participação do representante da autarquia no evento: 

Participar e contribuir com as discussões sobre a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a serem encaminhadas ao Conselho Nacional 
de Educação (CNE), em parceria com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
(ABEA). 

6. PROGRAMAÇÃO: 

Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento: 

Ensino e Arquitetura e Urbanismo no Brasil; A Prática do Ensino de Arquitetura e Urbanismo; 
Conhecer o Ofício; Ensino à Distância - Novas Tecnologias; Panorama do Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo em Sergipe, além de um amplo debate sobre DCNs.  

7. RELATO:  

Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.  

O primeiro dia do evento foi dedicado a apresentação do cenário atual do ensino no Brasil e da relação 
unívoca entre formação e prática na Arquitetura e urbanismo, com destaque para a importância da 
atualização do marco regulatório do ensino, frente a rápida e crescente expansão dos cursos de 
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Arquitetura e Urbanismo no país, somada a oferta de cursos integralmente a distância.  

No segundo dia, as discussões iniciaram-se a partir do documento com sugestões para as DCNs de 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil, desenvolvido em 2013/2014, protocolado no CNE e ainda sem 
resposta. Foram apresentadas DCNs de outras áreas de formação, que tiveram atualização recente, com 
destaque para o curso de Farmácia. 

 

8. CONCLUSÃO: 

Especificação dos encaminhamentos a serem tomados pelos demais participantes, bem como os 

solicitados para a autarquia, com nominação dos responsáveis por cada um deles. Conclusões tomadas 

em conjunto pelos participantes. Opinião pessoal do representante sobre o evento e assuntos discutidos. 

A partir das apresentações e do debate, construiu-se coletivamente a Carta Proposta de Aracaju, com 
sugestões de atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. As discussões terão continuidade em outros estados, já confirmadas em Minas 
Gerais e Santa Catarina e deverão acontecer com variação de recortes temáticos. 

Aracaju, 11 de agosto de 2018. 
 

 

Prof. Andrea Lúcia Vilella Arruda 
Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF do CAU/BR 

 


