
 

    

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 023/2020 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE 
JANEIRO – CAU/RJ, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a 
Subseção I, artigo 9º do Regimento Interno do CAU/RJ, em sua Reunião Ordinária nº 
006/2021, de 08 de junho de 2021, realizada remotamente e: 

 
Considerando as atribuições da CEF-CAURJ em regimento “Promover ações que 

estimulem às Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo a tratar das questões 
de formação e qualificação relacionadas com as atribuições profissionais”.  

Considerando a qualidade de ensino e formação dos Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro como principal interesse da CEF-CAURJ.  

Considerando a situação Pandêmica Mundial de 2020 enfrentando a COVID 19; 
uma semana após o decreto do Lockdown suspender o ensino presencial e algumas 
instituições de ensino superior (IES) iniciaram suas operações remotamente e que neste 
momento foi considerado evento transitório, possível e necessário, além de autorizado 
pelo Ministério de Educação.  

Considerando que cada instituição de Ensino Superior com Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, adotou estratégias diferentes dentro das suas possibilidades, todas elas 
incluídas no conceito Ensino Remoto. Muitas anunciaram complementações no retorno, 
principalmente das atividades práticas, reconhecendo o caráter distinto das atividades. 

Considerando que hoje a maioria das IES completaram dois semestres letivos, e 
está em vias de finalização o terceiro semestre letivo no formato remoto.  

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem responsabilidade 
de registro destes profissionais e sempre zelou pela qualidade da formação profissional; 
consequência direta das circunstâncias, qualidade e outros somatórios da oferta de 
ensino.  

DELIBEROU: 
 
Constituir o Grupo de Trabalho sobre Impacto do ensino Remoto na formação de 

Arquitetos e Urbanistas e eleger seus membros as conselheiras Teresa Cristina Reis; 
Bernardo Soares e Zander Ribeiro Pereira Filho e os Professores Cláudio Ribeiro (UFRJ) 
e o Felipe Marinho (UNIGRANRIO / UNISUAM). Com 23 (vinte e três) votos favoráveis, 
00 (zero) votos contrários e 00 (zero) abstenção. 

 
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Pablo Benetti 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente CAU/RJ 


