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1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/DF, 
COM OS COORDENADORES DO CURSO DE ARQUITETURA REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO 

DE 2013 
ATA 

Início: 14:00 h – 27/03/2013 1 

Término: 16:00h  2 

1) PRESENÇAS: CONSELHEIRO: Gunter Kohlsdorf. COORDENADORES: Carolina Menzel Celaslhi, 3 

Ana Flávia Magalhães Costa, Marcelo Montiel da Rocha e Frederico Lopes Meira Barbosa 4 

Júnior.1.1) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos e Márcia Gonçalves Marini 5 

Wanick.  2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciada a reunião, o coordenador da comissão 6 

conselheiro Gunter Kohlsdorf, fez uma explanação a todos os presentes acerca das reuniões 7 

anteriores com os coordenadores de curso de arquitetura, informando aos presentes que essa 8 

reunião vem acontecendo desde metade do ano passado, por iniciativa da Comissão de Ensino 9 

e Exercício Profissional interessada em envolver as instituições de ensino na discussão de certos 10 

temas de interesse pressupostamente mútuo.  Iniciou o primeiro assunto referente ao Cadastro 11 

das Instituições de Ensino ressaltando que é uma obrigatoriedade prevista pela lei de criação 12 

dos CAUs e indagou os presentes no sentido de se manifestar  com relação a alguma 13 

dificuldade para ser finalizado. A coordenadora Ana Flávia (Unieuro) relatou da dificuldade que 14 

a instituição tem com relação a obrigatoriedade em fornecer o CPF, dos alunos, uma vez que 15 

envolve a questões institucionais e contratuais.  Existe um contrato que não é tão fácil alterar, e 16 

que não permite a divulgação de informações pessoais. Causou estranheza o fato da Unieuro 17 

de Águas Claras e da Asa Sul ser a mesma instituição com o mesmo projeto pedagógico, e a 18 

dificuldade de não deixarem assumir uma única coordenação (exigindo 02 duas diferentes), 19 

uma vez que a sede da secretaria acadêmica é uma só. A coordenadora Carolina (Uniplan) 20 

informou que já fez o preenchimento da RRT  dependendo só da liberação do CAU/SP. A. 21 

diretora geral do CAU/DF, arquiteta Daniela Borges,  informou que o CAU/DF também tem 22 

dificuldade em ajudar uma vez que o CAU/BR não libera tudo do sistema para os CAU/UF. A 23 

Diretora ficou de se comunicar com o CAU/BR e retornar aos coordenados dos cursos.  O 24 

coordenador relatou aos presentes que a Comissão de Ensino tem como atribuição tratar de 25 

todas as questões normativas relativas ao exercício profissional da arquitetura e urbanismo e 26 

de todas as questões advindas dos CAU/UF com relação ao exercício das atividades 27 

profissionais. Informou ainda que gostaria de retornar as reuniões com as instituições de ensino 28 

e gostaria de ouvir se há interesse dos presentes em fazê-lo.  Relatou ainda que não entraria no 29 

mérito das atribuições que são regulamentadas na lei, mas que gostaria que fosse discutido se 30 

os formandos estão saindo com este conhecimento e se realmente eles podem exercer estas 31 

atribuições. Relatou ainda que estão sendo realizadas reuniões nacionais promovidas pelo 32 

CAU/BR onde são discutidos assuntos referentes ao ensino profissional e que dentre este a 33 

discussão de prova para obtenção do registro. O coordenador da Universidade Católica, 34 

Frederico Barbosa comentou que a questão da carga horária de 3.600 horas são determinadas 35 

pelo Ministério da Educação, que as tornam muito rígidas. O coordenador Frederico Barbosa, 36 

informou que ASBEA na reunião do ano passado apresentou um estudo, sobre cargas horárias.  37 

Comentou também sobre atividade complementar que ainda é uma carga a ser descontada. A 38 

coordenadora Ana Flávia gostaria de saber qual o encaminhamento do CAU/DF, e até que 39 

ponto o CAU vem discutindo com o MEC as diretrizes. Disse estar preocupada com o conjunto 40 

de atribuições: ASBEA/CAU/ME. O coordenador da comissão Gunter Kohlsdorf explicou que 41 

basicamente o INEP não deu conta de dar continuidades dos trabalhos e está sendo substituído 42 

por uma secretaria educacional. A diretora geral arquiteta Daniela Borges lembrou que a 43 
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movimentação é por parte dos CAU/UF, repassando depois ao CAU/BR e que os assuntos 44 

discutidos na reunião seriam levados para a reunião nacional. A coordenadora Carolina 45 

lembrou que 25% da carga horária pode ocorrer na forma de EAD e que instituições privadas 46 

tem colocado cada vez mais disciplina desta forma. Consulta se o CAU poderia gerenciar isso.  O 47 

Coordenador Marcelo solicitou que o CAU verificasse a pauta ampla que foi encaminhada 48 

considerando a falta de tempo para discussão. O coordenador da comissão de ensino Gunter 49 

Kohlsdorf esclareceu que a pauta apresentada era meramente a de um possível leque e 50 

perguntou se há interesse dos coordenadores em definir apenas um tema e qual seria.  O 51 

coordenador Frederico Barbosa sugeriu que fosse criado um Forum das Escolas, por achar que 52 

essa discussão é importante. Sugeriu que fosse feito uma discussão para levarmos algum 53 

assunto para apresentação dentro da ASBEA.  Foi sugerido pelo Coordenador concentrar a 54 

discussão no tema das diretrizes curriculares. A coordenadora Ana Flávia sugeriu que houvesse 55 

uma discussão nas instituições com o corpo docente, e que após o assunto entrasse na pauta 56 

dessa reunião. Foi sugerido que estabelecesse um cronograma de possíveis atividades: 57 

discussões nas instituições, manifestações, etc.  O coordenador Frederico Barbosa chegou a 58 

sugerir que fosse criado um fórum eletrônico. A diretora geral arquiteta Daniela Borges 59 

informou que o fórum já está criado no site desde o ano passado e que até o momento não 60 

houve participação. Ficou acordado que o assunto sobre grades curriculares seriam levados aos 61 

professores da instituição e que daqui 10 semanas haveria outra reunião com a Comissão de 62 

Ensino e Formação. O CAU se colocou a disposição caso fosse interesse na participação das 63 

reuniões dentro das escolas. O Coordenador também se comprometeu em encaminhar 64 

algumas considerações por e mail. Após considerações finais e não havendo mais nada a tratar, 65 

às 16h foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata.  66 

 67 

Brasília (DF), 27 de março de 2013. 
 
                              
Arq. Gunter Kohlsdorf Roland 
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