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

19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018

EVENTO

II 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:

Instituto Izabela Hendrix – Belo Horizonte

NOME

CONS. JOSÉLIA DA SILVA ALVES

2. REPRESENTAÇÃO:
3. ESCOPO/HISTÓRICO:

Dando continuidade à primeira edição, realizada em agosto deste ano em Aracaju/SE, o estado
de Minas Gerais sediou a segunda 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 Instituto Izabela Hendrix, nos
dias 19 e 20 de outubro.
O evento é realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG,
através de sua Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG, e conta com apoio da
Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CEFCAU/BR e da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA, e apoio
institucional do Instituto Metodista Izabela Hendrix.
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.
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:

19 DE OUTUBRO (sexta-feira, de 13h30 às 18h)

13h30 – Credenciamento
14h – Abertura
• Coordenador da CEF– CAU/MG – Prof. Dr. Ítalo Itamar C. Stephan
• Vice-Presidente do CAU/MG – Paulo Henrique Silva de Souza
• Presidente da ABEA – Prof. Dr. João Carlos Correia
14h30 – Palestra: ” As Diretrizes Curriculares Nacionais frente aos novo paradigmas e desafios nos
cursos de Arquitetura e Urbanismo”
Palestrante: Prof. Dr. João Carlos Correia (Presidente ABEA)
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15h – Palestra: “A cidade como lugar de ensino-aprendizagem”
Palestrante: Profa. Dra. Ana Maria Reis de Goes Monteiro (UNICAMP)
15h30 – Palestra: “Questões contemporâneas do ensino de arquitetura e urbanismo”
Palestrante: Prof. Dr. Flávio Lemos Carsalade (UFMG)
16h00 – Debate
16h30 – Intervalo – Coffee Break
17h00 – Palestra: “TICs no processo educacional”
Palestrante: Prof. Dr. Frederico José Vieira Passos
17h30 – Debate
18h00 – Encerramento e entrega de material para oficina e debate no dia 20/10
20 DE OUTUBRO (sábado, de 13h30 às 18h)
13h30 – Palestra: “Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil”
Palestrante: Prof. Me. Andrea Vilella (CAU/BR)
14h00 – Palestra: “Conhecer o ofício”
Palestrante: Prof. Dr. Hélio Costa Lima (CAU/BR)
14h30 – Discussão da carta sobre as DCNs
16h00 – Intervalo – Coffee Break
16h30 – Apresentação da Carta de Aracaju e Redação da Carta de Minas Gerais
17h00 – Solenidade de entrega do Prêmio TCC 2018
18h00 – Encerramento
7.

RELATO:

Foram dois dias de palestras, debates e oficina. No entanto participamos apenas das atividades
do dia 20 de outubro. Dentre as temáticas abordadas destacam-se os novos padrões e desafios
dos cursos de arquitetura, novas tecnologias do ensino à distância, paradigmas, questões
contemporâneas do ensino e seu status atual no Brasil.
A coordenadora da CEF-CAU-BR Andrea Vilella (CAU/BR) proferiu Palestra: “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 conselheiro Hélio Costa lima coordenador adjunto da CEF-CAU-BR, proferiu a palestra
“Conhecer o Ofício” quando explanou sobre os conhecimentos e ciências abordadas no ofício
de arquiteto desde o mobiliário, construção, projeto, cidade, território e propôs uma metodologia
de abordagem para as DCNs baseadas nas competências que o profissional de arquitetura e
urbanismo deveria ter, considerando que a competência implicas 3 aspectos : conhecimentos,
habilidades e atitudes.
O Presidente da ABEA – Prof. Dr. João Carlos Correia apresentou um quadro com as Propostas
de Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais em Arquitetura em Urbanismo , discutidas
anteriormente em Aracajú e o público presente passou a discutir e fazer propostas ao texto.
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Por último houve a premiação dos TCCs 2018 pelo CAU-MG , com menções honrosas , e premio
em dinheiro para o terceiro, segundo e primeiro lugares.
8. CONCLUSÃO:

A Profa. Dra. Ana Maria Reis de Goes Monteiro (UNICAMP) e representante da ABEA , se
prontificou a reescrever o texto das diretrizes incorporando as propostas dos participantes do
Seminário. Foi dado um prazo até 20 de novembro para os participantes enviarem sugestões para
o email da mesma.

Ao conselheiro do CAU-BR, Helio Costa Lima coube a tarefa de desenvolver a metodología proposta
tendo como base as competencias.
O evento foi bastante produtivo e apontou a importancia da discussão das diretrizes curriculares nacionais
, que deverá ter continuidade no próximo seminario em Florianópolis –SC.

Rio Branco-AC, 28 de outubro de 2018.
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