
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023 DATA: 17/03/2023 
 

Dados do autor do relatório: 
 

Nome / Cargo:  TADEU ARAÚJO DE SOUZA SANTOS / Arquiteto Analista – Assessor da CPUA-CAU/MG 
Documento / Tipo:  A-73469-1 / Carteira CAU 
 

 

Dados da viagem: 
 

Evento: V Encontro Nacional de Coordenadores de CEF. 
Local: Sede do CAU/BR – Brasília/DF 
 

Data:  03 de março de 2023 
Justificativa da viagem:  Participação mediante convocação, enquanto futuro Assessor da Comissão de 
Ensino e Formação do CAU/MG. 
 

 

Descrição das atividades realizadas no evento: 
 

Mesa de Abertura: objetivos e programação 
Relatos das CEF-UF 
Relatos da CEF-CAU/BR: 

 Plano de ação para 2023; 
 Acreditação de Cursos; 
 Cadastro de Cursos / Responsável Técnico por Curso; 
 Valorização da Formação Continuada (Portal); 
 Projeto Lelé: cadastro de prefeituras na Marcha dos Prefeitos; 
 Congresso da UIA: mobilidade internacional e formação continuada; 
 Banco de Dados Interativo; 
 Relacionamento com Estudantes, Professores e Pesquisadores (RRT, CAT, Lattes, Sucupira, Banco de 

Dados, Inscrição Estudante, Estágio, Pesquisas, Espaço na Ouvidoria); 
 Final Nacional das premiações de TFG dos CAU/UF; 

Qualidade da Formação: 
 Informe sobre DCNs; 
 Roteiro de averiguação e fiscalização da qualidade de cursos; 
 Contratação de consultoria especializada para avaliação das condições atuais de oferta de cursos; 
 Banco de Dados de avaliações (Módulo do Banco de Dados Interativo) 

 

 

Avaliação do evento: 
 

O encontro abordou as atividades que serão realizadas no último ano da atual gestão, e quais as iniciativas 
(realizadas e em andamento) têm sido empreendidas pela CEF do CAU/BR. Discutiu-se brevemente sobre a 
situações dos cursos na modalidade EaD (sendo o assunto novamente abordado transversalmente vários itens 
da pauta). 
 

Foi mencionado pela Presidência do CAU/BR e pela Coordenação de sua CEF que, diante dos aspectos litigiosos 
do registro de egressos de cursos EaD, o foco da Autarquia será retirado dos alunos e passado às instituições de 
ensino, envolvendo a abordagem sobre qualidade e condições de oferta dos cursos, passando por cumprimento 
das diretrizes curriculares, no que se refere ao conteúdo acadêmico, a relação numérica entre docentes e 
discentes, além da infraestrutura física das escolas, disponibilizadas aos alunos. 
 

O Portal de Formação Continuada, a ser lançado pela CEF-CAU/BR será, além da referência das ações da 
comissão, o local de consulta do Banco de Dados Interativo que está sendo montado. 
 

Foi abordada a participação do CAU no Congresso Mundial de Arquitetos da UIA, em Copenhagen que, apesar de 
ter como iniciativa central a produção arquitetônica na Região Amazônica (sendo a pauta organizada pela CPUA-
CAU/BR, nos Seminários Amazônia 2040), a atuação do CAU no evento aproveitará a oportunidade para a 
discussão sobre mobilidade internacional, para posterior reverberação no Brasil, uma vez que o principal 
entrave para tal é a carga horária do curso de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, uma das mais baixas da América 
Latina. Ainda sobre esse tema, mas também sobre a alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, 



 

 

foi informado sobre as tratativas realizadas pelo CAU/BR junto ao MEC para a revisão do normativo, revelando-
se que o relator está em contato próximo com a CEF-CAU/BR. 
 

Por fim, foi anunciada a realização dos últimos eventos deste mandado pela CEF: outros três Encontros Nacionais 
de Coordenadores de CEF, além do II Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional. 
 

Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 17/03/2023 Assinatura: 

Aprovação do Orientador de Despesas. 

Data:  Assinatura: 
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