Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:

19 DE JULHO DE 2018

EVENTO

SEMINÁRIO DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
RIO GRANDE DO SUL

LOCAL:

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO - PORTO ALEGRE/RS

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:
Os tempos mudam e a forma de aprender e ensinar também. Até que ponto o ensino à distância é um
recurso que contribui para a formação de profissionais? E a relação de estudantes e instituições de ensino
superior com projetos de extensão? Qual o papel e a importância de investir e aprimorar a formação
universitária com experiências múltiplas e diversas? Quais são os limites da tecnologia e as fronteiras do
ensino?
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 Sul, 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:
Apresentar o panorama de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, além das atividades e projetos
da CEF do CAU/BR.
6. PROGRAMAÇÃO:
Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento:
MANHÃ
 9h30 – Credenciamento
 10h – Abertura com Claudio Fischer – Coordenador da Comissão de Ensino do CAU/RS
 10h30 – O panorama de Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, com Andrea Lúcia Villela
Arruda – Coordenadora da Comissão de Ensino do CAU/BR
 11h – “O ensino passado a limpo”, com Ivan Mizoguchi (UFRGS/PUCRS)
 12h às 14h – Almoço
 12h30, 13h e 13h30 – Visita guiada à exposição “As durações do rastro”
TARDE
 14h – Por que estamos aqui?, com Tiago Holzmann da Silva, presidente do CAU/RS
 14h45 – “O ensino de arquitetura e urbanismo e o EaD”, com Márcio D’Ávila (PUCRS) e Ana Paola
Brugalli – Mediação: conselheiro José Arthur Fell
 15h45 – Intervalo
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16h – “Atribuições profissionais e Diretrizes Curriculares“, com João Rovati (UFRGS) e Luciana
Marson (Escola Livre de Arquitetura) – Mediação: conselheiro Paulo Ricardo Bregatto
 17h – Intervalo
 17h15 – “O papel da extensão na formação acadêmica”, com Maria Camila D’Ottaviano (USP) e
Merlin Diemer (Univates) – Mediação: conselheiro Rodrigo Spinelli
 18h30 – Intervalo
NOITE
 19h30 – Palestra de encerramento com Valter Caldana (Mackenzie/SP)


7. RELATO:
Exposição dos pontos abordados em cada tema, com justificativas, quando existentes.
O seminário promoveu oficinas, em paralelo aos debates e palestras sobre o ensino de Arquitetura e
Urbanismo e o EaD, as atribuições profissionais e o currículo mínimo e o papel da extensão na formação
acadêmica.
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.
O evento demostrou-se uma relevante mobilização da comunidade acadêmica do Rio Grande do Sul, uma
vez que contou com a presença de praticamente todos os coordenadores de cursos de Arquitetura e
Urbanismo do estado.
A grande surpresa foi uma apresentação enaltecida do currículo mínimo por parte de alguns palestrantes,
ainda que esta tenha sido uma realidade dos anos 60 e que o mesmo não esteja contemplado no âmbito
dos contextos educacionais atuais e nos normativos educacionais vigentes.
Porto Alegre, 23 de julho de 2018.

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