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A cidade é confirmada como local essencial do ensino de Arquitetura e Urbanismo. 
Essa visão implica na necessidade de mudança do modo de atuar na cidade e do 
modelo atual de ensino. 

O arquiteto e urbanista tem que exercer seu papel pleno de cidadania, enquanto 
responsável pela promoção do desenvolvimento, da justiça social e da cultura. Ficou 
claro a inseparabilidade entre território e projeto, e que a realidade deve ser 
considerada, ou seja, deve-se atentar para o local como foco de estudo e adequação 
de propostas. 

Foi enfatizada a distinção entre ensino de arquitetura e ensino de projeto. Não faz 
mais sentido ensinar projeto por meio apenas do uso de metodologias pedagógicas 
tradicionais. Assim, a mudança do ensino de arquitetura e urbanismo para área de 
ciências sociais aplicadas revela uma ligação da arquitetura aos problemas 
contemporâneos de forma se a propor novas tipologias, a inseparabilidade entre 
território e projeto com soluções associadas a uma tecnologia apropriada, a 
sustentabilidade e adequação social. 

Assim, dentro da linha do pensamento rizomático, o projeto não deve ser visto como 
estruturante e sim totalizante, havendo a necessidade de aplicação de metodologias 
autorais, participativas, colaborativas, parametrizadas e de modelagem. 

Ficou evidenciada a preocupação quanto ao afastamento do arquiteto e urbanista das 
obras, sendo importante se estabelecer a exigência dessa relação dentro das 
diretrizes curriculares e a manutenção da profissão como generalista, com um campo 
ampliado de atuação.  

Sobre o Ensino à distância, avaliou-se que a terminologia mais abrangente e 
adequada é TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação – e que o uso dessa 
tecnologia vem sendo aplicada de forma equivocada dentro do meio acadêmico. As 
TIC’s devem ser vistas como ferramentas de apoio: nem sempre um curso presencial 
é uma garantia de boa qualidade e nem sempre o uso de TIC’s representa certeza de 
má qualidade. Dessa forma, são ferramentas importantes como complementação a 
serem consideradas no processo de ensino e formação. 

As TIC’s funcionam como uma ferramenta de aproximação aos estudantes da 
atualidade, acostumados com grande volume de informações e a facilidade ao seu 
acesso, mas deve-se haver uma análise cuidadosa de adequação do conteúdo ao 
método de informação e comunicação a ser utilizado, de forma que elas possam 
ajudar dentro do processo de vivência. 

Portanto, é válido salientar que a formação do profissional vai além da formação 
educacional e por esse motivo deve ser entendido, no que se refere ao ensino de 
arquitetura e urbanismo, a impossibilidade de uma substituição do ensino à distância 
ao ensino presencial. 



Demonstrou-se que o CAU/BR, assim como de outros conselhos profissionais que 
participam do Fórum Nacional de Educação Superior (FNES), está preocupada 
realidade brasileira sobre o direcionamento das políticas de Educação Superior e, em 
particular, com a multiplicação de cursos de Arquitetura e Urbanismo sem critérios 
específicos. Considera ainda que esse questão tem que ser avaliada analisando-se 
o local de implementação desses cursos, o mercado de atuação do futuro profissional,  
assim como sua estrutura e a sua qualidade. Sendo importante a união de todos 
esses conselhos reivindicando junto ao MEC uma melhor análise antes da liberação 
de autorização de funcionamento de novos cursos. 

O CAU pretende manter sua postura de inovação, por meio de ações de integração 
estudantil, extensão universitária e edição piloto do processo de acreditação dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

A respeito da discussão das diretrizes curriculares amplia-se o debate na definição 
de quais os núcleos de conhecimento para compor o âmbito de atuação do futuro 
profissional, ou seja, componentes de conhecimento norteadores a serem 
posteriormente definidos e detalhados e partir deles todas as demais especificações. 

Além dessa discussão principal, e com o intuito de agilizar algumas questões mais 
objetivas foram levantados itens específicos dentro da DCN`s a serem analisados: 

- Necessidade de um aprofundamento em relação as determinações de atuação da 
Empresa Júnior e da extensão universitária, ainda marcada por um quadro 
pulverizado e pouco claro. 

- Retirar estágio e atividades de extensão não devem ser contabilizadas dentro da 
carga horária mínima do curso; 

- Foi sugerido, que deve caber a instituição definir o início para as atividades de 
estágio curriculares supervisionados e dentro da diretriz curricular.  

Nesse sentido, o seminário e o forum tiveram como principal objetivo refletir as 
especificidades da realidade mineira e brasileira sobre o direcionamento do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo para os próximos anos, e para tanto, deverá ser capaz de 
congregar e responder as dúvidas levantadas: 

- Como passar um conteúdo tão extenso em tão pouco tempo? 

- Estamos sabendo o que ensinar? 

- Estamos sabendo como ensinar? 

- O ENADE é eficiente enquanto instrumento de avaliação? 

- O trabalho de conclusão (TCC/TFG) hoje, pode ser considerado como um exame 
eficaz de suficiência ou é necessário avançar na discussão dessa questão? 

 

 


