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DATA  21 de maio de 2020 HORÁRIO 12h00 as 14h00 

LOCAL Videoconferência 

 

Pedro Roberto da Silva Neto 

(Coordenador) 
Representante AEarq/DF 

André Tavares (Coordenador-adjunto) Representante FeNEA 

Mônica Andréa Blanco  Vice-presidente CAU/DF 

Gabriela de Souza Tenorio 
Representante CEF- 

CAU/DF 

Danilo Matoso Macedo 
Representante Sindicato 

dos Arquitetos DF 

José Henrique Pereira de Freitas Representante IAB/DF 

Lúcia Helena Ferreira Moura Representante ABAP/DF 

SECRETARIADO Juliana Severo dos Santos 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 
Houve quórum necessário para realização da reunião. Justificaram 

suas ausências os representantes: Daniel Mangabeira da Vinha e 

Rogério Markiewicz.  

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento 
A pauta foi lida e aprovada por unanimidade, com o seguinte 

acréscimo: item 6 - Urbanismo contra o corona. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária de 2020 

Encaminhamento A súmula foi aprovada por maioria absoluta. 

 

ORDEM DO DIA 

   

1 O Ensino de Arquitetura durante o período de pandemia 

Fonte FeNEA 
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Encaminhamento 

O representante André Tavares apresentou os dados de uma 

consulta pública aos alunos e centros/diretórios/secretarias 

acadêmicas de cursos de arquitetura e urbanismo, conduzida pela 

FeNEA em âmbito nacional, sobre a suspensão das aulas 

presenciais e o uso de ferramentas de educação a distância. Relatou 

que a pesquisa foi realizada no mês de março de 2020, no início da 

pandemia do novo coronavírus, e aponta que parte dos estudantes 

enfrentam problemas como a falta de recursos instrumentais 

tecnológicos e mediação de ensino insatisfatória. Informou que a 

FeNEA e o IAB/SP estão realizando uma consulta pública 

semelhante dirigida aos coordenadores e professores de Instituições 

de Ensino Superior (IES). Os representantes do CEAU 

manifestaram sua preocupação com a precarização do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo através do uso inapropriado de 

ferramentas de educação a distância, em especial durante o período 

de pandemia e distanciamento social. Propuseram uma nova 

pesquisa, com um recorte regional (DF e entorno) e a elaboração de 

uma nota pública do CEAU/DF alertando e orientando sobre o 

tema. 

 

2 A identidade visual do CEAU/DF 

Fonte CEAU/DF 

Encaminhamento 

O representante José Henrique Pereira de Freitas relatou que alguns 

contratempos internos impediram que o IAB/DF elaborasse a 

minuta do edital do concurso de ideias. Informou que a 

coordenação de concursos do IAB se disponibilizou para auxiliar o 

CEAU na elaboração desta minuta. O representante Danilo Matoso 

Macedo propôs, então, que a minuta do edital seja elaborada 

colaborativamente, com contribuições dos representantes do 

CEAU/DF. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

 

3 Urbanismo contra o corona 

Fonte FeNEA 

Encaminhamento 

O representante André Tavares relembrou o histórico da campanha 

e informou que houve uma grande adesão dos estudantes do 

Distrito Federal. Solicitou às entidades que participam do 

CEAU/DF apoio na mobilização de pessoas físicas e pessoas 

jurídicas interessadas em colaborarem com a campanha. Os 

representantes concordaram sobre a importância das ações sociais 

realizadas durante o período de pandemia do novo coronavírus, 

mas ressaltaram a necessidade de um debate sobre questões 

urbanísticas, como por exemplo, a utilização dos espaços públicos 

durante e após a pandemia.  

 

                  Atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.   
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DANIEL MANGABEIRA DA VINHA 

Presidente do CAU/DF 

 

 

 

FLÁVIO SOARES OLIVEIRA 

Gerente Geral do CAU/DF 
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