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ITEM DE PAUTA 3.5 

INTERESSADO Giovanna Teixeira Damis Vital 

ASSUNTO 

Pedido de Apoio Institucional – sem repasse financeiro 
Projeto: Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e 
o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo [CONABEA] 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 160.3.5/2022 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 25 de janeiro de 

2022, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do 

Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado 

pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 

Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas 

e privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 

2020, que aprovou os critérios para análise de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação sem 

repasses financeiros; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, de 24 de agosto de 

2020, que aprovou o formulário online de solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido pela proponente Giovanna Teixeira Damis Vital, para apoio 

institucional, sem repasses financeiros, ao projeto “ Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo [CONABEA]”, iniciativa para promover o evento científico nacional sobre o ensino de 

Arquitetura e Urbanismo (anexo); 

 

Considerando a informação de que “o objetivo do projeto é promover a produção de conhecimento que 

oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente, promover o desenvolvimento 

e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, potencializar a 

conquista e ampliação do campo de atuação profissional, sensibilizar, informar, educar e difundir 

conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e 

fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo;  

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que 

o apoio poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os 

princípios institucionais desta autarquia federal 
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DCD-CAU/MG Nº 160.3.5.2022 

 

DELIBEROU: 

 

1.  Aprovar a solicitação de apoio institucional, sem repasses financeiros, ao projeto “ Encontro Nacional sobre Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo [CONABEA]”, iniciativa para promover o evento científico nacional sobre o ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. 
 

2. . Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2022. 

 

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações 

cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o 

presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do 

CAU/MG. 

 

 

 

Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG 

 

 

 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 

Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Fernanda Basques Moura Quintão Coordenadora da CED X    

3 Ilara Rebeca Duran de Melo Coordenadora da CEF X    

4 Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP X    

5 Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA X    

6 Fábio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X    
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DCD-CAU/MG Nº 160.3.5/2022 
 

ANEXO 

Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
 

Solicitação: Giovanna Teixeira Damis Vital (giovanna.damia@abea.org.br) 

Projeto: Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional 
da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo [CONABEA] 

Objetivo: Promover evento científico nacional sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo 

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Giovanna Teixeira Damis Vital 
 
2. Apresentação do projeto: "PRORROGACÃO DA DATA DE ENVIO DE ARTIGOS 14/02/2022 
O Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ENSEA] e o Congresso Nacional da 
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo [CONABEA] são organizados pela 
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo [ABEA] e têm como objetivo compartilhar e 
refletir sobre os resultados de pesquisas e experiências relativas à educação dos arquitetos urbanistas, 
de forma a contribuir para o avanço do conhecimento neste campo. 
 
PDF da 1ª ConvocatóriaO Ensino de Arquitetura e Urbanismo [AU], no Brasil, tem atravessado 
transformações importantes, não só pelo aumento da diversidade no perfil dos alunos, graças às 
políticas afirmativas, mas, também, pela inclusão de agendas abrangentes e transversais como, por 
exemplo, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] pactuados pela ONU; 
as políticas públicas que visam garantir a acessibilidade para todos por meio do desenho universal; a 
qualidade do meio ambiente etc. No entanto, as práticas presenciais e as condições de ensino, como 
um todo, foram colocadas em xeque a partir do início de 2020, no contexto da pandemia da COVID-19. 
Desde então, vimos assistindo à aceleração da adoção do ensino remoto, síncrono, on-line. O 
distanciamento socioespacial, a falta de convívio e a ausência de trocas que ocorreram nos espaços de 
ensino e aprendizagem atingiram e continuam impactando a vida dos professores, dos estudantes, os 
trabalhos acadêmicos e a educação dos futuros arquitetos e urbanistas. No caso do ensino de AU mais 
uma questão se coloca: o impedimento da vivência dos espaços urbanos pelos estudantes, experiência 
essencial para uma formação de qualidade. 
 
Essas condições adversas também atingem a organização da sociedade em praticamente todas as 
áreas da vida. Como decorrência, observamos o acirramento da pobreza, o aumento da fome, o 
aumento das populações em condições de vulnerabilidade e o seu distanciamento do direito à cidade. A 
pandemia ampliou as profundas disparidades socioeconômicas, escancarando o cenário socioambiental 
brasileiro, caracterizado por um ambiente urbano excludente. Situação esta que adentra os muros das 
Instituições de Ensino Superior e atinge diretamente os cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Emerge daí uma importante questão: como garantir um alto grau de qualidade de ensino e formação 
para todos os estudantes mediante o complexo cenário imposto pela pandemia? 
 
Nesse cenário desafiador, agravado pela crise econômica, pela precarização das relações de trabalho e 
pela instabilidade e redução dos quadros docentes do ensino superior, a ABEA acredita que é 
necessário o estabelecimento de um amplo debate com vistas a novas e futuras perspectivas e 
estratégias para o ensino, a formação e a produção de AU no Brasil. Um debate interdisciplinar 
reunindo pesquisas, estudos e experiências, e amparado pela reflexão crítica sobre: a 
imprescindibilidade da inclusão social e da equidade de gênero; a vivência e a experimentação da 
materialidade intrínseca à AU; a necessária experiência presencial e os processos cognitivos do ensino 
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e aprendizagem neste período excepcional de pandemia. 
 
A ABEA convida toda a comunidade acadêmica a participar do XXXVIII ENSEA e do XXI CONABEA, 
cujo tema é: Inclusão, materialidade e presencialidade: o que 
(des)aprendemos com a pandemia? 
 
O evento será realizado de forma hibrida e acontecerá entre os dias 18 e 20 de abril de 2022 sediado 
no Instituto Federal Fluminense [IFF], Campus Campos Centro, na cidade de Campos dos Goytacazes 
no Rio de Janeiro. 
 
Serão selecionados artigos que versem sobre atividades pedagógicas relacionadas ao ensino de AU de 
forma ampla, valorizando-se experiências relacionadas aos desafios, consequências e aprendizados 
decorrentes do contexto de distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19. Os trabalhos 
podem tratar de diversas abordagens que envolvam teorias e práticas pedagógicas; formação de 
professores; estruturação curricular; didática no ensino superior; atividades de pesquisa e extensão; 
relação entre teoria e prática; experiências multi, inter e transdisciplinares; processos criativos; 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); ferramentas computacionais; e temas afins. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
PÚBLICO ALVO 
O público-alvo é constituído de professores, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação e 
demais interessados no ensino de AU. 
 
DATA 
18 a 20 de abril de 2022 
 
LOCAL 
Instituto Federal Fluminense 
Campus Campos Centro 
Rua Dr. Siqueira, 273 
Campos dos Goytacazes, RJ 
 
INSCRIÇÕES 
Inscrições: https://url.abea.org.br/2022 
 
SUBMISSÃO DE ARTIGOS 
Artigos científicos: https://url.abea.org.br/2022 
Prazo de submissão: 16 de janeiro de 2022 
 
2a convocatória: 14/02/2022 
 
INFORMAÇÕES 
contato@abea.org.br" 
 
3. Objetivos do projeto: Promover evento científico nacional sobre o ensino de Arquitetura e 
Urbanismo 
 
4. Público-alvo: Pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da área de arquitetura e 
urbanismo 
 
5. Abrangência geográfica: Nacional 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Reflexão 
crítica sobre ensino / aprendizagem / formação / qualidade da produção de arquitetura e urbanismo / 
novas tecnologias de ensino 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? Data de início: 21/01/2022 a 
14/02/2022 
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8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 

https://drive.google.com/open?id=1MQeF__YGZrtnp2WZrf0FPcoIIs5PLRF4 

(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 

https://drive.google.com/open?id=1DXzzPa0YaJftWCUQ9RCbo6bOaTmrwijn 

(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: promover 
a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional 
da Arquitetura e Urbanismo, potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional, 
sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao 
desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1MQeF__YGZrtnp2WZrf0FPcoIIs5PLRF4
https://drive.google.com/open?id=1DXzzPa0YaJftWCUQ9RCbo6bOaTmrwijn
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