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Decreto 23.569 
regulamenta a profissão 

de Engenheiro, Arquiteto 
e Agrônomo

CONFEA –Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Diversos encontros Nacionais de 
AU. Em 1962, em São Paulo, é 

aprovado o currículo mínimo 
para cursos de AU pelo Conselho 

Federal de Educação. 

Curso tronco inicia na 
Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (FAU) da 
Universidade de Brasília -
UNB

Brasília



Reforma Universitária:
- Moldes empresariais
- Combate a subversão
- Multiplicação de Escolas 

Privadas

Reafirmação de um Conselho 
Multiprofissional

ABEA - Associação
Brasileira de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo



Portaria 1770/94 
Diretrizes

Curriculares
Nacionais para  AU

Crescimento vertiginoso dos 
cursos de AU, com grande

concentração no Sudeste do país

Lei 
9394/1996

LDB

(EaD)

Charter of
Architectural

Education

UNESCO
UIA



Decreto 
2494/1998 –

EAD (não 
regulamenta

do)

Portaria 
4059/2004 –

Semi-presencial -
Autoriza a 

introdução da 
modalidade semi-

presencial limitada 
a 20% da Carga 

Horária total.

Decreto 
5622/2005 – EAD 

Nova 
regulamentação 

do Art. 80, 
regulamentando 

também o 
credenciamento 
das instituições.

Resolução CNE 6/2010 
Diretrizes Curriculares

Nacionais para  AU

A DCN não versa sobre
disciplinas que podem

ser oferecidas na
modalidade à distância

Resolução CNE 
2/2007 –Carga 

Horária
Grupo de Carga 

Horária Mínima entre 
3.600 e 4.000h:Limite 

mínimo para 
integralização de 5 
(cinco) anos. (para 

AU)



Resolução CNE 2/2010 
Diretrizes Curriculares

Nacionais para  AU

A DCN não versa sobre
disciplinas que podem ser
oferecidas na modalidade

à distância

Lei 12378/2010 - CAU 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Art. 3º Os campos da atuação profissional para o 
exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a 
partir das diretrizes curriculares nacionais que 
dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e 
urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de 
fundamentação e de conhecimentos profissionais 
caracterizam a unidade de atuação profissional.

17/12/2015 – Autorização do primeiro curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo à distância 

A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, capazes 
de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 
comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço 
interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem 
como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do 
equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis.



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 

Resolução CNE 2/2010 

UNESCO/UIA
Carta para Formação 

dos Arquitetos
(Revisão 2011)

Nós, portanto, declaramos:

• Que a arquitetura, a qualidade das construções e sua integração 
harmoniosa no seu ambiente circundante, o respeito pelas paisagens 
naturais e urbanas, bem como o patrimônio cultural coletivo e individual 
são questões de interesse público.

• Que é de interesse público, assegurar que os arquitetos sejam capazes 
de compreender as características regionais e traduzir as necessidades, 
expectativas e melhoramentos para a qualidade de vida dos indivíduos, 
grupos sociais, comunidades e assentamentos humanos.

• Que, condicionado ao reconhecimento da importância dos costumes e 
práticas, culturais e regionais e à necessidade de integrar essas variantes 
nos currículos, há um terreno comum entre os diferentes métodos de 
ensino usados e que, ao se estabelecer critérios, se tornará possível a 
países, a escolas de arquitetura e organizações profissionais avaliarem e 
melhorarem a formação dos futuros arquitetos.

• Que a educação que conduz à qualificação formal e que permite a 
prática profissional no campo da arquitetura tem que ser garantida 
como do ensino superior, de nível universitário, com a arquitetura como 
assunto principal das matérias, e ser oferecida por universidades, escolas 
politécnicas e cursos superiores. Essa formação deve manter equilíbrio 
entre teoria e prática.



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 

Resolução CNE 2/2010 

Perfis da Área e os Padrões de Qualidade 

O CAU/BR e a ABEA apresentam às Instituições de Ensino Superior, o 
documento Perfis da Área e Padrões de Qualidade para o Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo, que define parâmetros e critérios de 
verificação da qualidade dessa formação. Além das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, o documento baseia-se na Charter of
Architectural Education, nas discussões levadas a cabo nos seminários 
promovidos pelo CAU/BR e pela ABEA em 2013 e 2104 e nos avanços 
recentes no ensino e na prática da Arquitetura e Urbanismo. 

• Ter como pressuposto a interdisciplinaridade, evitando o modo 
compartimentalizado de ensino baseado em disciplinas estanques;.

• Buscar o envolvimento dos alunos nos processos construtivos, 
verificações laboratoriais, pesquisas bibliográficas, iconográficas e 
de campo, vivenciando os problemas a serem resolvidos no âmbito 
do projeto e do planejamento urbano;

• Fazer com que as disciplinas de Atelier (projeto da Arquitetura , 
Urbanismo e Paisagismo) sejam o locus da integração dos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas conceituais ou teóricas 
(teoria e história) e instrumentais (tectônica, topografia, conforto 
ambiental);

O curso deve dispor de meios (ateliers, biblioteca, laboratórios, espaços 
de sala de aula, de pesquisa e uso comum) suficientes e adequados 
para o desenvolvimento e aplicação das diretrizes curriculares gerais, 
garantindo as condições de oferta do seu projeto pedagógico.



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 
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Ofício CAU/BR 256/2014 

Encaminha contribuição para a revisão das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo.

2013 – ABEA/CNE: Seminário Nacional sobre a revisão da Resolução CEN nº 
2/2010 
2013 – CONABEA: Proposta de alteração das Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

Parecer 785/2016 – Diplomas = mesmo valor

Portaria 1134/2016 – Reitera semi-presenciais 20%

Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação 

reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 

graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a 

distância. 

§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde 

que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

§ 2º As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão 

presenciais. 



Diretrizes Curriculares
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Manifestações Técnicas

As manifestações técnicas são trabalhos técnico-científicos, de 
natureza singular, que competem ao CAU/BR em razão das 
citadas disposições do Decreto n° 9235/2017, e as atividades 
previstas no Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o MEC 
e o CAU/BR objetivando fortalecimento da política regulatória na 
área da formação em Arquitetura e Urbanismo, desenvolvidas 
entre os anos de 2012 e 2017, com cooperação com a ABEA.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENTREGUES

PARECER DE ACORDO
COM CAU

• Pouco aproveitamento pelo MEC do material produzido, sem 
considerar o posicionamento do CAU;

• Suspensão das manifestações para reconhecimento e redução do 
prazo para 30 dias (Decreto 9235 de 15/12/2017);

• Autorizações na maioria das IES independem do processo e não são 
avaliadas;
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acreditar, 
dar crédito, 

valorizar

avaliar o 
comprometimento 

dos cursos quanto à 
oferta de educação 

adequada e de 
qualidade, prezando 

pela constante 
melhoria da 

formação 
profissional

distinguir 
a 

excelência

Acreditação de Cursos pelo CAU
DPOBR 0060-05/2016

1.

Aferir a qualidade dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo por meio do seu processo de ensino e 

formação tendo como bases referenciais 
específicos para a área e reconhecidos pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

2.

Ser referencial para estudantes e para a sociedade 
ao atendimento de padrões de qualidade na 
formação dos futuros profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo, diferenciando-se de processos 
avaliativos existentes destinados à autorização e 
funcionamento de cursos.



Comissão de Ensino e Formação 

Mas por que o CAU não 

tenta uma ação junto ao 

MEC para inibir a oferta de 

cursos ou frear o EaD? 



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 

Resolução CNE 2/2010 

Deliberação 95/2017 CEF-CAU/BR

Solicitar a Presidência do CAU/BR que encaminhe ofício, manifestando a 
preocupação deste Conselho em relação as consequências danosas para 
os usuários e para a sociedade que podem advir da dispensa de avaliação 
in-loco dos polos de educação a distância, comprometendo a garantia dos 
requisitos de acessibilidade e da infraestrutura assegurados na legislação, 
solicitando manifestação das entidades e instituições abaixo relacionadas:
• A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – SNPD da Secretaria de Direitos Humanos;
• O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
• A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades 

(MCidades);
• O Ministério da Educação (MEC);
• O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP); 

Decreto 9057/2017 – EAD

Art. 13. Os processos de credenciamento e recredenciamento institucional, de autorização, de 

reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade a 

distância serão submetidos à avaliação in loco na sede da instituição de ensino, com o 

objetivo de verificar a existência e a adequação de metodologia, de infraestrutura física, 

tecnológica e de pessoal que possibilitem a realização das atividades previstas no Plano de

Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso.
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DPOBR 0063_09-2017-2  - Ofício 069/2017 PRES-CAU/BR

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, autarquia que zela 
pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo, vem 
manifestar publicamente sua preocupação e discordância com a 
improcedente e perigosa oferta de cursos de graduação na modalidade 
Educação à Distância (EAD).

Entendemos que os cursos de Arquitetura e Urbanismo na modalidade 
EAD, até agora cadastrados no MEC, não atendem a legislação vigente 
do setor educacional, por não contemplarem a relação professor/aluno 
própria dos ateliês de projeto e outras disciplinas; as experimentações 
laboratoriais e a vivência para a construção coletiva do conhecimento.

Reiteramos e endossamos o posicionamento manifestado pela 
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo na Carta da 
ABEA contra o ensino a distância para graduação, que defende os 
princípios contidos no documento Perfis & Padrões de Qualidade, 
originalmente produzido pela Comissão de Especialistas de Arquitetura 
e Urbanismo da SESU/MEC, enfatizando as qualificações de oferta dos 
cursos. Compreendemos que é primordial a integração professor/aluno 
no processo de ensino/aprendizagem em Arquitetura e Urbanismo, 
assim como a vivencia prática de canteiro de obras e nos ambientes 
profissionais.
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Reunião da CEF-CAU/BR e 
IGEO no MEC – nov/17

Apresentação do sistema de 
informações 
georreferenciadas do CAU e 
sua potencial utilização para 
análise da evolução dos cursos 
e sua distribuição pelo país, 
manifestando a preocupação 
com a disseminação da 
modalidade à distância.

Ofício 314/2018 – CGLNRS/DPR/SERES-MEC

Henrique Sartori de Almeida Prado, 26 de março de 2018
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Audiência com o Presidente 
do CNE – abr/18

Manifestação da 
preocupação quanto ao EAD, 
e a necessidade de discussão 
das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de 
graduação em Arquitetura e 
Urbanismo.

Audiência com o Ministro 
da Educação – mai/18

Manifestação da 
preocupação quanto ao EAD 
e o rápido aumento da 
quantidade de cursos, e 
entrega da carta pela 
qualidade do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo.
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Carta pela Qualidade do Ensino de Arquitetura e Urbanismo
Ofício 106/2018 CEU/BR ao Ministro da Educação

O CAU reconhece que avanços na área de ensino à distância são 
importantes e se propõe a participar de um amplo debate público sobre 
seu alcance e suas limitações nas áreas de conhecimento que exigem 
formação teórico-prática e que podem ensejar risco à vida, ao 
patrimônio e ao meio ambiente. 

Em Arquitetura e Urbanismo, o espaço físico adequado é parte do 
processo de ensino e favorece o aprendizado. Se dar sentido a espaços 
(físicos e reais) é o dever de ofício, como fazê-lo na virtualidade? Como 
aceitar que a relação professor/aluno presencial não seja importante, 
que a virtualidade basta? Qual seria, então, o sentido da construção 
física, real e material dos espaços?

O estudante de Arquitetura e Urbanismo deve desenvolver múltiplas 
capacidades instrumentais e comunicacionais até que esteja 
minimamente preparado para articular teoria e prática na qualificação 
do espaço construído, para estar apto ao exercício profissional. As 
ferramentas de educação a distância devem ser consideradas sempre 
como complementares à formação presencial e nunca como substitutas 
desta.

O CAU se opõe a um modelo de educação instrumental e ao 
consequente sucateamento das Instituições de Ensino Superior, com 
grande redução de carga horária em sala de aula, precarização das 
relações pedagógicas estabelecidas entre a teoria e a prática. 



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 

Resolução CNE 2/2010 

Seminários de Discussão das 
Diretrizes

Discussão de revisão das DCN:
• Manaus/AM, maio/2018.
• Aracaju/SE, agosto/2018: 

Carta de Sergipe 
• Fortaleza, setembro/2018
• Rio de Janeiro/RJ, 

outubro/2018
• Belo Horizonte, outubro/2018
• Florianópolis, outubro/2018
• São Paulo, novembro/2018
• Belém, março/2019
• Macapá, março/2019
• Brasília/DF, maio/2019
• Porto Alegre/RS, maio/2019

Resolução CNE 7/2018 - Extensão

Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto 

na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014.

Art. 9º Nos cursos superiores, na modalidade a distância, as atividades de extensão devem 

ser realizadas, presencialmente, em região compatível com o polo de apoio presencial, no qual 

o estudante esteja matriculado, observando-se, no que couber, as demais regulamentações, 

previstas no ordenamento próprio para oferta de educação a distância. 
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Portaria 1428/2018 – Semi-presencial 40%

Questionamento MEC –Ofício 043/2019 CAU/BR

• A Portaria 840, que dispõe sobre os procedimentos referentes à 
avaliação de instituições de educação superior, enquadra a Arquitetura 
e Urbanismo e Engenharias no mesmo “ano”, para efeito do ciclo de 
aplicação do ENADE;

• O Parecer CNE 08/2007 que dispõe sobre carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 
graduação, enquadra tanto os cursos de Engenharias quanto de 
Arquitetura e Urbanismo como pertencentes ao “Grupo de Carga 
Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h e Limite mínimo para 
integralização de 5 (cinco) anos”

• Solicita esclarecimento sobre o enquadramento área de Arquitetura e 
Urbanismo no art. 6º da Portaria 1428/2018, conforme interpretação 
apresentada acima. 

Art. 3º O limite de 20% (vinte por cento) definido art. 2º poderá ser ampliado para até 40% 

(quarenta por cento) para cursos de graduação presencial 

Art. 5º A ampliação prevista no art. 3º fica condicionada à observância dos limites específicos 

estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação Superior - DCN, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE. 

Art. 6º A possibilidade de ampliação da oferta de disciplinas na modalidade a distância, 

definida no art. 3º, não se aplica aos cursos de graduação presenciais da área de saúde e das 

engenharias. 



Comissão de Ensino e Formação 

As atribuições dos AU, previstas em lei, têm 

como base as DCNs, que não foram revisadas 

desde a abertura dos primeiros cursos EAD... 

Como pode o Conselho estar seguro quanto à 

preservação das atribuições profissionais 

sem diretrizes que considerem claramente 

esta forma e garanta qualidade para o ensino 

nessa modalidade?



Diretrizes Curriculares
Nacionais para  AU vigentes: 

Resolução CNE 2/2010 

DPOBR 0088-01/2019 - #EADNãO

Considerando a importância da defesa incondicional da 
graduação presencial, uma vez que um dos princípios que 
embasam a Arquitetura, Urbanismo e o Paisagismo é a 
condição geográfica e espacial, ao mesmo tempo que o 
convívio é fundamental para a vivência e o questionamento 
do próprio espaço, sendo impossível passar essa experiência 
da relação professor/aluno à distância; e

Considerando que o campo da Arquitetura e Urbanismo está 
relacionado com a preservação da vida e bem-estar das 
pessoas, da segurança e integridade do seu patrimônio e da 
preservação do meio ambiente, tendo assim impactos 
diretos sobre a saúde do indivíduo e da coletividade.

DELIBEROU:
1 – Recusar a concessão do registro profissional, pelos 
CAU/UF, aos egressos de cursos de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo realizados na modalidade de 
ensino à distância – EAD;

#EAD NãO!
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Resolução CNE 2/2010 
#EAD NãO!



Comissão de Ensino e Formação 

semipresencial,

híbrido ou

blended?



Comissão de Ensino e Formação 

As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas 

profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos 

projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e 

do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de 

educação a distância ou em ambiente profissional, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais.

Art. 4º, Decreto 9057/2017



Comissão de Ensino e Formação 

§ 5º Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga horária e de
planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipe, tais como:
I - aulas teóricas, complementadas por conferências e palestras previamente
programadas como parte do trabalho didático regular;
II - produção em ateliê, experimentação em laboratórios, elaboração de modelos,
utilização de computadores, consulta a bibliotecas e a bancos de dados;
III - viagens de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de conjuntos
históricos, de cidades e regiões que ofereçam soluções de interesse e de unidades de
conservação do patrimônio natural;
IV - visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e bairros,
consultas a arquivos e a instituições, contatos com autoridades de gestão urbana;
V - pesquisas temáticas, bibliográficas e iconográficas, documentação de arquitetura,
urbanismo e paisagismo e produção de inventários e bancos de dados; projetos de pesquisa e 
extensão; emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo de arquitetura e urbanismo; 
núcleos de serviços à comunidade;
VI - participação em atividades extracurriculares, como encontros, exposições,
concursos, premiações, seminários internos ou externos à instituição, bem como sua
organização.

Art. 6º, Resolução CNE 2/2010



Comissão de Ensino e Formação 

• PRÁTICAS PROFISSIONAIS E DE LABORATÓRIO =20%? (Resolução CNE 2/2010)

• TUTORIAS, AVALIAÇÕES E DEFESA DE TRABALHOS  =20%? (Resolução CNE 2/2010)

• ESTÁGIOS = 10%? (Resolução CNE 2/2010)

• EXTENSÃO = 10% da CH presencial  (Resolução CNE 7/2018)

TOTAL (na teoria) = 60% presencial?...



Comissão de Ensino e Formação 

O fato dos cursos EaD oferecerem algumas 

atividades presenciais obrigatórias (avaliações, 

defesa de trabalhos, etc.) não os classifica em outra 

modalidade. 

Ou estão VENDENDO 

gato-semi-híbrido-blended por lebre



Comissão de Ensino e Formação 

Aprovar as seguintes sugestões ao Projeto de Lei 513/2015:

• A obrigatoriedade de garantia de rematrícula gratuita e dispensa de cobrança 

de mensalidades do aluno egresso no curso de origem, até ser aprovado no 

exame de proficiência;

• Que o valor das inscrições para o referido exame de proficiência seja pago pelas 

instituições de ensino superior de origem dos egressos; e

• Que o valor residual arrecadado pelos Conselhos relativos ao exame de 

proficiência, deduzidas as despesas de sua execução, seja destinado do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Deliberação CEF-CAU/BR 151/2017



Comissão de Ensino e Formação 

Quem paga a 

conta pelo ensino 

“insuficiente”



há CONSEQUÊNCIA,



Arquitetos/Estado (IGEO 07/18)

CEF do CAU/BR

(IBGE 03/19)

+ aprox. 15.000 novos registros anuais
(IGEO 03/19)

(IGEO 03/19)





Profissionais/UF IGEO 03/19
X

Proj. IBGE 03/2019

MG

PA

SP
(8.576.972)  0,29 PA

(2.974.703)1,80 DF

(21.130.059)  0,61 MG

(45.799.176)  1,17 SP

(11.329.605)  1,31 RS

RS

DF



resultados parciais

AU distribuição  (IGEO 05/17)

o interior das regiões Norte e Nordeste 
e, com ressalvas, da região Centro Oeste 

onde apareceu a demanda de abertura de 
cursos, demonstrou existir poucos 

profissionais e empresas, e inclusive em 
alguns lugares a total ausência de 

profissionais, o que sugere a falta de 
locais e condições para estágio 

supervisionado e número de empresas 
insuficientes 

A fronteira da região Norte expôs os 
piores IDHs e evidenciou a falta de cursos, 
de arquitetos e urbanistas e seus 
empreendimentos. 

Nos estados das regiões Sul e Sudeste 
estão as maiores concentrações de 

profissionais e cursos, com observação 
para o Estado de São Paulo, com 

praticamente 50% dos profissionais e 
cerca de 25% da população do país.



resultados parciais

Cursos 
distribuição (IGEO 05/17)

Os resultados encontrados mostraram 
ao Ministério da Educação que pela 
facilidade de abertura de novos cursos, 
estes estão sendo ofertados em cidades 
com excessos de profissionais, onde as 
áreas carentes do país continuam a 
mercê de mais cursos, profissionais e 
investimentos.

É fundamental que as IES e o MEC 
se atentem para o número de 

vagas ofertadas e à demanda de 
profissionais, tanto para atender a 

sociedade quanto para a 
valorização profissional no 

mercado de trabalho.



Comissão de Ensino e Formação 

Inseridas no IGEO



Comissão de Ensino e Formação 
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Fonte: e-MEC - 23/04/2019
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763

119.538

167.330

+-18.000

<Cursos>

<Vagas Autorizadas>

<Profissionais Registrados>

<Registros Anuais>
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(*9 iniciados)
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0

0

Fonte: e-MEC - 23/04/2018

(70.819 vagas em maio/18)

(18 IES em maio/18)(672 cursos em maio/2018)

(108.306 vagas em maio/2018)
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IES/Estado (IGEO 05/19)

CEF do CAU/BR



Arquitetos/Estado (IGEO 04/19)

CEF do CAU/BR



IES/Estado (IGEO 05/19)

CEF do CAU/BR



Comissão de Ensino e Formação 

Primeiro Curso EAD foi autorizado em 17/12/2015, com os seguintes polos:

Araucária, São Paulo (3), Mogi das Cruzes, Curitiba (2), Pinhais, Jacareí, Caraguatatuba, 

Bragança Paulista, São José dos Pinhais, Suzano, Poá.

• Em 2015 havia 67 cursos presenciais em funcionamento 

nestas cidades.

• Em 2019 são 83 cursos presenciais em funcionamento e em 

apenas 3 cidades ainda não há curso presencial.



Comissão de Ensino e Formação 

Se a justificativa do EAD era a 

interiorização do ensino superior às 

regiões onde não há o presencial, por que 

os números indicam que a abertura dos 

polos* segue a mesma estratégia 

mercadológica de concentração 

onde já há um excesso de cursos 

*prolongamentos orgânicos e funcionais da sede, com ensino, pesquisa e extensão



há SOLUÇÃO?



Comissão de Ensino e Formação 

O CAU/BR e os CAUs têm como função (...) pugnar pelo aperfeiçoamento do 

exercício da arquitetura e urbanismo.

Art. 24, § 1, Lei 12378/2010

Compete ao CAU/BR:

I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da 

arquitetura e do urbanismo;

Art. 28, Lei 12378/2010



Comissão de Ensino e Formação 

Por que o Conselho que regula o 

exercício profissional e as 

entidades nacionais de Arquitetura 

e Urbanismo não são ouvidas 

quanto ao tema que afeta 

diretamente seus profissionais?



Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

VII - garantia de padrão de qualidade.

Constituição Federal



Estamos seguros?
Não. 
Ensino não é mercadoria!

#EAD NãO!



Prof. Andrea Vilella
Coordenação CEF do CAU/BR (2018)

cons.andrea.vilella@caubr.gov.br

OBRIGADA !


