RELATÓRIO DE VIAGEM
EXERCÍCIO: 2019

DATA: 11/06/2019

Dados do autor do relatório:
Nome: Luciana Fonseca Canan

Cargo: Conselheira Estadual CAU/MG

Documento nº: CAU A26214-5

Tipo de documento: Carteira de Identidade Profissional

Dados da viagem:
Evento: Seminário Internacional “Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional”
Local: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo - SP
Data de início: 27/05/2019
Data de término: 29/05/2019
Justificativa da viagem:
Intercâmbio com conselheiros de outras UFs, Capacitação. Conhecimento de processos referentes à EAD, e Acreditação para repasse
junto a demais Conselheiros CAU/MG
Descrição das atividades realizadas no evento:
O primeiro dia do evento foi dedicado ao Fórum de Coordenadores de Curso, nele foi apresentado o SICCAU e sua correta utilização,
ressaltando-se a sua necessidade para agilidade e comprovação de dados relacionados à diplomas falsos. Além disso, foi realizada
discussão sobre as DCN`s para processo de documento a ser encaminhado ao MEC e apresentado algumas questões em relação ao
EAD (Competência do CAU para discussão do EAD-lei 12. 378 e art. 205 e 206 CF, indicação de que o instrumento de análise presencial
e EAD são os mesmos, atualmente a maior parte dos cursos em EAD estão nos mesmos locais que os presenciais – Então observa-se
que o Instrumento de Avaliação não considera as especificidades dentro do ensino de Arq.Urb).
No segundo dia foram indicadas algumas questões relativas ao panorama do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil (1996,
documento ABEA indicando padrões mínimos indicados para início de um curso- 2008 novo documento sem validação ou retorno),
quantitativos e qualitativos. O presidente da União Internacional de Arquitetos (UIA), Thomas Vonier indicou o desafio atual dentro do
ensino e a necessidade de “se planejar não só para as pessoas mas com as pessoas”, principalmente diante de um “planeta em crise”.
Além disso no mesmo dia foram apresentados alguns processos de acreditação em vários locais no mundo (Olena - Ucrânia, SusanQuênia, Laura-Reino Unido), ficou claro que em geral observa-se dois processos completamente diferentes o de regulação e o de
acreditação. No caso o que se sugere para o modelo brasileiro (sugestão CAU/BR) é que o processo de acreditação seja realizado por
agentes externos, assim como em outros países. A acreditação seria uma forma de se “mostrar excelência”, componente importante dentro
do processo de expansão e mobilidade profissional.
No terceiro e último dia foi exemplificada a prática profissional em diversos locais, a se salientar a apresentação do de Han Young Keun,
vice-presidente do Instituto Coreano de Arquitetos, que enfatizou o papel do profissional em relação às necessidades da sociedade e da
necessidade de uma boa formação para isso. Nas falas seguintes foi observada a importância da abertura da arquitetura e urbanismo
brasileiro para o exterior e indicadas algumas ações para tal fim. Ainda foram abordadas considerações em relação ao Congresso Mundial
da UIA Rio 2020.
Avaliação do evento:
O evento foi importante uma vez que possibilitou o conhecimento em relação a dados referentes ao EAD, suas aplicações e resultados,
assim como ao processo de Acreditação de Cursos de Arquitetura em vários locais no mundo e a proposta levantada pelo CAU-BR para
tal processo no Brasil. Além disso, foi indicada a necessidade de melhorias e equidade da educação em Arquitetura e Urbanismo entre as
Instituições de Ensino.
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