
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – LEI FEDERAL 12.378/2010 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - CAU/RJ 
 

1  

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF – COMISSÃO DE 1 

ENSINO E FORMAÇÃO Nº 005/2014 DO CONSELHO DE 2 

ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO - 3 

CAU/RJ, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2014. 4 

Aos 02 (dois) dias de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), em primeira convocação às 15h e 5 

com previsão de término para às 17h., na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 6 

Janeiro, sito à Rua Evaristo da Veiga, no. 55/21º. Andar – Centro – Rio de Janeiro, foi realizada a 7 

Reunião Ordinária da CEF Comissão de Ensino e Formação do CAU/RJ de no. 005/2014 sob a 8 

coordenação do XXXXXXX do CAU/RJ, Senhor XXXXXXX e, com a presença dos 9 

Conselheiros: Adir Gama Ben Kauss, Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego, Carlos Eduardo 10 

Nunes Ferreira, Patrícia Cordeiro, Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues e Wanda Vilhena Freire. 11 

Estiveram ausentes os Conselheiros: Gerônimo Emílio Almeida Leitão, Luiz Fernando Donadio 12 

Janot e Maurício Campbell. Primeiramente, o Coordenador XXXXX anunciou a presença do 13 

Senhor Vítor Ralphen, convidado da Federação Nacional dos Estudantes e em seguida pediu à 14 

Conselheira Wanda Vilhena que fizesse a leitura da pauta do dia, que foi aprovada por todos. Na 15 

sequencia, a Conselheira Wanda Vilhena iniciou os trabalhos informando que ainda não havia 16 

recebido a Ata anterior para a sua aprovação. Seguiu para o Item 1 – Análise de Processos, 17 

informando que o processo da Senhora Maria Cecília Benício já foi analisado e deliberado, 18 

conforme Ata da CEF nr. 004/2014. Em seguida, informou que a CEF recebeu cinco propostas de 19 

Termo de Cooperação Técnica com as entidades Sebrae, UFRJ, Estúdio Equinócio, Acta Diuna e 20 

Ucam - Engenheira Sanitária e Ambiental a serem analisadas e levadas à discussão na próxima 21 

Plenária. Após entendimentos, o Conselheiro XXXX (ÁUDIO 0:12) sugeriu os nomes das 22 

Conselheiras Wanda Vilhena e Patrícia Cordeiro para serem as Relatoras das cinco propostas a 23 

serem apresentadas e deliberadas na próxima reunião da CEF, o que foi aprovado por todos. Em 24 

continuidade, Item 2- Encontro com as instituições no dia 18/09/2014, na cidade de 25 

Campos/RJ, a Conselheira Wanda Vilhena informou que o Conselheiro Carlos Eduardo Nunes 26 

Ferreira conseguiu confirmar a reunião em Campos para o encontro com os cursos da região de 27 

Campos/RJ, sendo necessário organizar o conceito do evento, a dinâmica do encontro e demais 28 

detalhes. Outro evento, também, já foi confirmado para o dia 23 de outubro de 2014, na cidade do 29 

Rio de Janeiro. Após entendimentos, estabeleceu-se que a CEF pedirá ao Presidente do CAU/RJ 30 

que formalize os convites aos Conselheiros daquela região. Em seguida, Item 3 – Proposta dos 31 

Formandos/Registro Provisório, o Conselheiro XXXX (AÚDIO 0:27) fez a leitura da proposta 32 
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da Conselheira Ilka Beatriz Albuquerque Fernandes sobre o pedido de deliberação do CEF 33 

autorizando a Gerência Técnica prorrogar o prazo do registro provisório e a Conselheira XXXX 34 

(ÁUDIO 0:29) informou que existe uma resolução do CAU/BR autorizando a prorrogação por 35 

mais um ano de registro provisório, desde que comprovado motivo justo. O Conselheiro XXXX 36 

(AÚDIO 0:33) comentou que, baseado nessa resolução, a CEF aceita renovar o registro provisório 37 

dos alunos da Universidade Gama Filho. Nesse momento, iniciou-se longa discussão sobre o caso 38 

UFF Universidade Federal Fluminense e decidiu-se que a CEF formularia um convite aos 39 

Coordenadores e Conselheiros da instituição para debater sobre os assuntos pendentes em data a 40 

ser definida e, para o caso da Universidade Anhanguera, a CEF pedirá ao Presidente do CAU/RJ 41 

para que o CAU/BR libere o acesso ao SICCAU para a verificação do registro da instituição. Na 42 

sequência, Item 4 – Datas das próximas Formaturas, o Conselheiro XXXX (ÁUDIO 1:46) 43 

informou que até a presente data não havia recebido retorno de todas as Universidades 44 

contactadas. Prosseguindo a pauta do dia, a Conselheira Wanda Vilhena anunciou o Item 5 – 45 

Funcionário de Apoio, cujo tema viria acompanhado da última Ata da CEF, do qual não tiveram 46 

acesso até aquele momento e, por esse motivo, a Comissão teria que aguardar até a próxima 47 

reunião para deliberação desse ponto de pauta.  A seguir, Item 6 – Discussão sobre Qualidade de 48 

Ensino, o Conselheiro Carlos Eduardo Nunes Ferreira fez uma apresentação sobre o panorama do 49 

ensino entre as décadas de 70 e 80 com destaque para a portaria 1770, criada em 1994 - que não 50 

está mais em vigor, que trata de perfis e estabelece padrões mínimos de qualidade.  Informou que, 51 

na discussão que o CAU fez em 2013, foram propostas as diretrizes do CNE, onde trabalhou-se a 52 

ideia de acoplar as diretrizes no perfil de novos padrões de acordo com as realidades das portarias 53 

atuais. Informou, ainda, que, segundo o MEC, até abril de 2014, existiam 369 (trezentos e 54 

sessenta e nove) cursos ativos no Brasil. Apresentou, também, o quadro Proporção de Habitantes, 55 

que era maior do que a quantidade de cursos disponíveis no Brasil em 2009, havendo uma 56 

melhora na distribuição desses indicadores em 2014. Com relação ao número de Arquitetos no 57 

mundo inteiro informou que, atualmente, o Brasil está na faixa de 0,55 por mil habitantes. 58 

Anunciou que, segundo pesquisas, 86% dos profissionais estão satisfeitos com a formação de 59 

Arquitetura. Terminada a apresentação com alguns comentários finais entre os Conselheiros, a 60 

Conselheira XXXXX (ÁUDIO 2:34) sugeriu uma leitura coletiva sobre as diretrizes propostas e 61 

dos padrões curriculares para que sejam feitas as devidas reflexões sobre o tema. O Conselheiro 62 

Carlos Eduardo Nunes Ferreira propôs a realização de seminários para discussão do assunto após 63 

as sessões da Comissão e após entendimentos estabeleceu-se o dia 24 de setembro de 2014 às 64 

17h., na sede do CAU/RJ, para início dos trabalhos tendo como conclusão um parecer da CEF 65 
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sobre as diretrizes e padrões de ensino. O Conselheiro Carlos Eduardo Nunes Ferreira aproveitou 66 

para fazer menção e homenagem ao Senhor Sérgio Rodrigues. Seguindo para o último ponto de 67 

pauta, Item 7 – Informe sobre a Formatura UFRJ, o Conselheiro XXXX (ÁUDIO 1:54) 68 

informou que, até a presenta data, a instituição não se pronunciou sobre o evento. Não havendo 69 

mais comentários, o Coordenador  XXXXXXX agradeceu a presença de todos e deu por 70 

encerrada a Reunião Ordinária de nr. 005/2014. E, para constar, eu,  XXXXXXX revisei a 71 

presente Ata que foi lavrada por serviço terceirizado e que vai assinada por mim e pelo 72 

XXXXXXXXXX.  Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2014. 73 

 74 

_________________________                   ______________________ 75 

        XXXXXXXXXXXXXX                                                           XXXXXXXXXXXXX 76 

            Secretária                                                XXXXXXX do CAU/RJ 77 

 78 
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