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2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF 
BRASÍLIA - DF, 05 DE OUTUBRO DE  2012 

ATA 
Início: 8h30 – 05/10/2012 1 

Término: 12:00h  2 

1) PRESENÇAS: CONSELHEIROS: Alberto Alves de Faria, Gunter Kohlsdorf Roland, Durval Moniz 3 

Barreto, Marcelo Montiel da Rocha (Faciplac), Frederico Lopes Meira Barbosa Júnior 4 

(Universidade Católica de Brasília) e Rogério Andrade (Uniceub). Justificativas: Aleixo Furtado, 5 

Marcelo Baiocchi, Ricardo Meira, e Antonio Alvetti.  6 

1.1) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Márcia Gonçalves Marini Wanick e 7 

Andrea Lopes. 8 

2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciada a reunião, o presidente Alberto de Faria agradeceu a 9 

participação de todos os presentes e começou explicando a todos que a Comissão de ensino foi 10 

agrupada com exercício profissional. Temos uma tarefa mais específica. A Comissão do CAU/BR 11 

é quem ratifica, conforme determina a lei. Alguns cursos nunca foram tratados nos cursos de 12 

arquitetura, como por exemplo patologia. Nesse momento estamos discutindo e o conselheiro 13 

Gunter está colocando um conjunto de assuntos para serem discutidos. Hoje temos duas linhas 14 

de pensamentos: 1) existe aqueles que entendem que quando o arquiteto for graduado serão 15 

dados atribuições plenas – essa linha entende que quem tem que fazer as restrições são os 16 

profissionais – essa linha entende que o Conselho não tem como restringir; 2) outra linha que 17 

ainda está em debate é que se deve fazer restrições, conforme grade das faculdades; com 18 

restrição naquilo que não foi dado. Na OAB foi criada a regra da prova. No conselho de 19 

Medicina é amplo. É uma comissão que tem função muito importante – promover a questão do 20 

exercício profissional, através de um trabalho em conjunto visando a melhoria. O CAU/BR 21 

apresentou uma tabela, visando o preenchimento de determinados dados, como por exemplo: 22 

cadastramento de coordenadores de curso.  O presidente Alberto de Faria informou que o 23 

coordenador da comissão conselheiro Gunter Kohlsdorf trouxe um conjunto de vários itens na 24 

pauta. A idéia seria estabelecer uma forma de trabalho, por exemplo um dos itens da pauta é a 25 

escolha de representantes das escolas de arquitetura e urbanismo do DF para a Comissão de 26 

Ensino e Formação Profissional do CAU/DF.  O coordenador Gunter Kohlsdorf de posse da 27 

palavra fez a leitura da pauta, onde foram destacados alguns pontos, entre eles: a) questão da 28 

definição do âmbito de atuação profissional do arquiteto e urbanista; b) questão das áreas de 29 

sombra de atuações  profissionais, por exemplo os engenheiros e outras profissões; c) questão 30 

do objeto de atuação profissional do arquiteto e urbanistas ser o projeto de arquitetura, quais 31 

as implicações em declarar que o projeto de arquitetura é o objeto de atuação profissional do 32 

arquiteto e urbanista e que ele é o único capacitado a desenvolver projetos de arquitetura; d) 33 

questão política; e) questão epistemológica; f) questão da formação do arquiteto; g) questão da 34 

formação profissional; h) questão das escolas públicas e particulares, i) questão do registro das 35 

instituições de ensino e escolha do representante das escolas de arquitetura e urbanismo do DF 36 

para a Comissão de Ensino Profissional do CAU/DF.  Após leitura dos itens todos os  presentes 37 

puderam discuti-los. Foi determinada a dinâmica dos trabalhos da Comissão e discutidos alguns 38 

temas relevantes, como a necessidade de reformulação curricular e a amplitude das atribuições 39 

profissionais, que serão debatidas em uma próxima reunião do grupo. O coordenador da 40 

Comissão propôs marcar uma primeira reunião nas universidades.  Foi sugerido pelos 41 

coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo uma discussão e que fosse realizada 42 

através de uma ferramenta para que fosse criado um grupo de discussão, sendo sugerido um 43 

fórum pelo nosso site.  A comissão propôs agendar um encontro na Católica para discussão de 44 
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assuntos de interesse, para contribuição e levar para a reunião da ABEA em São Paulo. Após 45 

considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 12h foi encerrada a reunião da qual 46 

se lavrou a presente Ata.  47 
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