PROCESSO
INTERESSADO CEF CAU/SP
ASSUNTO
Plano de ação CEF CAU/SP – Programação 2022
DELIBERAÇÃO Nº 083/2021 – CEF-CAU/SP
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF - CAU/SP, reunida extraordinariamente, de
forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos
91 e 93 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e,
Considerando o inciso X do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe as
Comissões Ordinárias ou Especiais do CAU/SP elaborar e deliberar sobre os planos de ação e
orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações, observando o Planejamento
Estratégico do CAU/SP e as diretrizes estabelecidas;
Considerando o inciso V do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe aos
Coordenadores das Comissões Ordinárias ou Especiais apresentar ao Conselho Diretor, ou na falta
desse, ao Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de trabalho da comissão, incluindo
objetivos, ações, metas, cronograma de execução e calendário de reuniões e suas alterações; e
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/SP para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.
DELIBERA:
1 – Pela aprovação da proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022 da Comissão de Ensino e
Formação, nos termos do anexo, e seu encaminhamento para a Coordenação de Planejamento
Orçamentário e Plano de Ação do CAU/SP.
2 – Encaminhar à presidência para conhecimento.
Com 08 votos favoráveis dos conselheiros Ana Lúcia Cerávolo, Denise Antonucci, Cassia Regina
Carvalho de Magaldi, Delcimar Marques Teodózio, José Roberto Geraldine Junior, José Roberto
Merlin, Mônica Antonia Viana e Adriana Corsine Menegolli.
São Paulo/SP, 23 de setembro de 2021.
.
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou
emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a veracidade e a
autenticidade das informações prestadas.
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Projeto - CAU nas Universidades

Portal de Ensino e Formação

Objetivo

Resultado esperado

Desenvolvimento do Site já implantado para transformá- Aproximar o CAU/SP das IES do Estado SP;
lo num Portal, com o objetivo de aprofundar e ampliar o Disponibilizar atividades e documentos relacionados à área de
diálogo com as IES, por meio dos coordenadores de
ensino de graduação e pós-graduação;
cursos, para definir pautas conjuntas; e
Desenvolver uma plataforma que reúna as ações de ensino e
Concentrar e reunir as ações do CAU/SP em relação às formação de todas as comissões do CAU/SP que tenham como
IES
público alvo alunos, docentes e coordenadores de cursos; e
Definir novas estratégias de comunicação para melhorar o
relacionamento com comunidade acadêmica.

Aumentar em 25% o número de IES que possuem o
Orientar as IES sobre as ações da CEF CAU/SP, o registro
coordenador de curso cadastrado no CAU/SP;
Eventos acadêmicos: nos Escritórios profissional de egressos, o cadastro do coordenador de
Aumentar em 25% o número de egressos registrados por
Descentralizados
curso; RRT para docentes e outros temas relevantes;
importação de lista;
Discutir as atribuições profissionais
Aumentar em 25% o número de docentes que efetuem RRT

Eventos acadêmicos: nas IES

Participar em coleções de grau

Receber o convite das IES/SP para participação do CAU/SP em
eventos acadêmicos e participar dos mesmos de acordo com
autorização do presidente e disponibilidade dos representantes
do CAU/SP; Receber e atender os convites dos cursos de AU de
SP; Partcipação em eventos acadêmicos ao longo de 2021,
conforme demandas das IES/SP

CAU Debate

Promover o debate de temas relevantes para o ensino e
formação em Arquitetura e Urbanismo;
Debater as modalidades de ensino e boas experiências
para garantir uma formação profissional adequada, que
atenda às necessidades da sociedade;
Discutir no Estado de SP as atribuições profissionais, as
mudanças na atuação do Arquiteto e Urbanista e seu
impacto na formação para contribuir com o CAU/BR; e
Incentivar o debate de temas atuais, que tenham como
foco a diversidade e a pluralidade no ensino e na
formação

Eventos acadêmicos: nas IES

Realizar atividades informativas para arquitetos e
urbanistas docentes, coordenadores de cursos e
estudantes de arquitetura e urbanismo no escopo das
competências da CEF CAU/SP;
Oferecer atividades para as IES.

Fórum Estadual de Coordenadores

Realizar o IV Fórum de Coordenadores de Cursos do
Estado de SP

Projeto - Construindo Futuros

Objetivo

Aproximar o CAU/SP da comunidade acadêmica do Estado SP;
Aproximar o CAU/SP da sociedade para uma compreensão mais
adequada da formação em Arquitetura e Urbanismo;
Contribuir para o debate de temas relevantes para a formação
de Arquitetos e Urbanistas aptos ao exercício profissional.

Aumentar o número de coordenadores de cursos cadastrados;
Auxiliar os coordenadores de cursos a realizar o cadastro;
Informar sobre a RRT para docentes e pesquisadores;
Aumentar o número de docentes e pesquisadores que
registrem as atividades profissionais;
Informar os estudantes sobre o ingresso no CAU/SP e tirar
dúvidas;
Auxiliar egressos formados no exterior;
Informar e auxiliar os arquitetos e urbanistas sobre as
anotações de cursos e títulos;

Fortalecer e realizar o Fórum de Coordenadores;
Aproximar o CAU/SP e as IES do Estado de SP;
Debater temas relevantes sobre ensino e formação
Resultado esperado

Mapeamento do Ensino em
Arquitetura e Urbanismo (MEAU)

Boas Práticas

Seminário Estadual de Ensino e
Formação em Aquitetura e
Urbanismo (SEEFAU)

Boas Práticas

Boas Práticas

Edital de Fomento do CAU/SP

Efetuar diagnóstico piloto sobre as IES do Estado de SP
in loco para verificar a relação entre atribuições
profissionais e a estrutura curricular/infraestrutura

Identificar os principais problemas na formação em relação às
atraibições profissionais;
Avaliar e dimensionar a relação entre o CAU/SP e as IES

Valorizar e divulgar boas práticas no ensino,
contribuindo para o debate sobre a formação de
qualidade

Valorizar boas práticas no ensino para colaborar com o debate
sobre a qualidade na formação;
Elaborar e aprovar o Edital de Chamamento Público: Ensino,
Extensão e TFG nas instâncias do CAU/SP;
Publicação do Edital

Fortalecer a relação entre ensino, extensão e pesquisa
nas IES;
Debater a prática profissional e a formação
Debater temas atuais e relevantes que impactam a
formação
Debater as modalidades de ensino; e
Debater a formação pós pandemia

Construir diagnósticos comuns sobre as habilidades
profissionais necessárias para atuação competente, conforme
as necessidades da sociedade;
Aproximar a prática profissional das reflexões sobre o ensino e
formação;

Valorizar e divulgar boas práticas no ensino,
contribuindo para o debate sobre a formação de
qualidade

Valorizar boas práticas no ensino para colaborar com o debate
sobre a qualidade na formação;
Executar o edital em todas suas fases;
Premiar as indicações realizadas pelas Comissões Julgadoras
nas três modalidades

Valorizar e divulgar boas práticas no ensino,
contribuindo para o debate sobre a formação de
qualidade

Valorizar boas práticas no ensino para colaborar com o debate
sobre a qualidade na formação;
Elaborar exposição com os trabalhos da modalidade TFG;
Elaboração uma publicação, com versão física (3 mil cópias) e
digital, para divulgar as experiências dos editais anteriores e de
2022 de ensino e extensão

Contribuir para a aproximação entre a comunidade
acadêmica e o público em geral

Divulgar trabalhos acadêmicos elaborados nas IES;
Aproximar a comunidade acadêmica do universo dos arquitetos
e urbanistas;
Aproximar a comunidade acadêmica da sociedade em geral

Residência em Arquitetura e
Urbanismo

CAU Educa

Valorizar a formação continuada dos Arquitetos e
Urbanistas

Incentir a formação continuada por meio de pós-graduação;
Elevar em 10% a realização de pós-graduação, incentivando os
cursos de especialização e lato sensu.

Contribuir juntamente com outras comissões para a
disseminação da Arquitetura e Urbanismo

Levar o conhecimento sobre a Arquitetura e Urbanismo para o
público não especializado;
Selecionar propostas para disseminação e produção de
conteúdo para crianças, jovens e outros públicos não
especializados;
Apoiar as propostas selecionadas para viabilizar a execução das
mesmas.
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