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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:   

DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2018 

EVENTO 
III Seminário Nacional de Ensino e Formação: “As Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo frente 
aos novos paradigmas do ensino e do mundo atual” 

LOCAL: Auditório do Museu da Escola Catarinense – Florianópolis / SC 

NOME Cons. JOSÉLIA ALVES 

2. REPRESENTAÇÃO:  

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

Dando continuidade as discussões iniciadas em Aracaju/SE, em agosto, que foram aprofundadas 
em Belo Horizonte/MG, em outubro deste ano, a capital catarinense sediou a terceira edição 
do “Seminário Nacional de Ensino e Formação Profissional – As Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo frente aos novos paradigmas do ensino e 
do mundo atual” no Auditório do Museu da Escola Catarinense, no dia 23 de outubro de 2018.  

O Seminário é uma realização do  Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
(CAU/SC) e conta com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
através de sua Comissão de Ensino e Formação (CEF), juntamente com a Associação Brasileira 
de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA)  

O movimento  deve seguir nacionalmente na busca de ampla contribuição para proposta de 
revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo, que será 
encaminhada pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) à 
Comissão Nacional de Ensino do Ministério da Educação (MEC). 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, através de sua Comissão de Ensino 
e Formação – CEF-CAU/MG,  Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CEF-CAU/BR e a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA.  
 Formação – CEF-CAU/MG,  Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CEF-CAU/BR e a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA.  
Assim os participantes consistiram em membros das comissões de ensino e formação, 
coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo, representantes dos núcleos docentes e 
discentes e profissionais da área. 
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5. OBJETIVOS: 

 
Promover um amplo diálogo entre os profissionais da área e os membros de toda a 
comunidade acadêmica, através do fomento de discussões, em todo o território nacional, 
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil.  
 

6. PROGRAMAÇÃO: 

23 de outubro/ 2018  

MANHÃ 

8:30-9:00 Credenciamento 

9:00-9:30 Abertura 

 Presidente do CAUSC – profa. Me. Daniela Pareja Garcia Sarmento 
 Coordenadora da CEF/BR – Me. Andrea Lúcia Villela Arruda 
 Presidente ABEA – Dr. João Carlos Correia 
 Coordenadora da CEF/SC – profa. Me. Jaqueline Andrade 

9:30-10:00 O panorama de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil com profa. Me. 
Andrea Lúcia Villela Arruda – Coordenadora da Comissão de Ensino do CAU/BR 

10:00-10:30 Prática do Ensino de Arquitetura e Urbanismo com prof. Dr. João Carlos 
Correia – Presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

10:30-11:15 A salvaguarda do tempo escolar com prof. Me. Eduardo Westphal – Universidade 
Federal de Santa Catarina 

11:15 – 12:00 Questionamentos 

TARDE 

14:00-14:30  Breafing da discussão e apresentação da dinâmica 

14:30-17:30 Discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de arquitetura e 
urbanismo 

17:30-18:00  Encerramento com relatoria do prof. Dr. Gogliardo Vieira Maragno – Universidade 
Federal de Santa Catarina 
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7.  RELATO:  

A coordenadora da CEF-CAU-BR Andrea Vilella (CAU/BR) proferiu  a mesma palestra 
proferida em Aracajú e Belo Horizonte : “Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil”, 
onde relatou a evolução do ensino de arquitetura no Brasil, destacando o número e distribuição 
de cursos no Brasil em suas modalidades presenciais e EAD falando também das atividades e 
projetos da CEF-CAU-BR, entre estes o Projeto de Acreditação , Extensão Universitária e CAU-
Jovem.   
 
O prof. Me. Eduardo Westphal da Universidade Federal de Santa Catarina, proferiu a palestra: 
“A salvaguarda do tempo escolar “, onde destacou 3 aspectos na relação do aprendizado na 
escola : o tempo, espaço e encontro inseridos na relação aluno-professor, aluno-aluno , tempo 
além da sala de aula, tempo fora da sala de aula, espaços escolares, etc.   
 
O conselheiro Hélio Costa lima coordenador adjunto da CEF-CAU-BR, que deveria proferir a 
palestra “Conhecer o Ofício”, passou mal, e teve sua palestra apresentada rapidamente pelo  
Presidente da ABEA – Prof. Dr. João Carlos Correia que logo após apresentou um quadro com 
as Propostas de  Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais em Arquitetura em Urbanismo , 
discutidas anteriormente em Belo Horizonte e o público presente passou a discutir e fazer 
propostas ao texto.  
 
Algumas questões como o período para o início do estágio obrigatório, formato de TFG ( se deve 
obrigatoriamente consistir de um projeto), número de horas em sala de aula, para estágio e 
extensão, número máximo de orientando por professor, entre outros , foram bastante discutidos 
.  
 
8. CONCLUSÃO: 

 
O evento foi bastante produtivo e apontou a importancia da discussão das diretrizes curriculares nacionais  
que deverá ter continuidade em mais dois seminários, um no norte e outro no centro-oeste do país.   
 
 
 
                                                                                              Rio Branco-AC, 28 de outubro de 2018.  
 


