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PROCESSO  

INTERESSADO CEF-CAU/RS 

ASSUNTO 
Aplicação de questionário às arquitetas e urbanistas e aos arquitetos e 
urbanistas que atuam na docência ou coordenação nos cursos de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo no Estado do Rio Grande do Sul. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1213/2020 

 
Aplicação de questionário às arquitetas e 
urbanistas e aos arquitetos e urbanistas que 
atuam na docência ou coordenação nos 
cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/UF) 
no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29, inciso XVIII do Regimento 
Interno do CAU/RS reunido ordinariamente através de sistema de deliberação remota, conforme 
determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no dia 28 de agosto de 2020, após 
análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando que a Lei nº 12378/2010 confere ao CAU/BR e os CAUs/UF a função de orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel 
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo; e 
 
Considerando que os protocolos de prevenção da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 
exigiram do Poder Público a edição de normativos urgentes para enfrentar a realidade imposta, 
que afetaram significativamente o ensino superior no país; 
  
Considerando que alguns dos normativos editados afetaram negativamente a qualidade do 
ensino superior da Arquitetura e Urbanismo, comprometendo a formação dos futuros 
profissionais da área, ao passo que as instituições de ensino superior têm o dever de primar pela 
qualidade do ensino e pelos seus egressos; 
 
Considerando a Deliberação CEF-CAU/RS nº 030/2020 que questionário à ser encaminhado às 
arquitetas e urbanistas e aos arquitetos e urbanistas que atuam na docência ou coordenação nos 
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
DELIBEROU por: 
 
1. Homologar o questionário conforme anexo desta deliberação, buscando obter um panorama 

atual das atividades de ensino diante da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19;  
 

2. Encaminhar a presente deliberação à Gerência de Comunicação para que, juntamente com 
a assessoria da Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS, promova a revisão, formatação 
e envio aos destinatários pretendidos.  
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3. Encaminhar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR, para que cientifique a CEF-
CAU/BR da ação realizada, em razão de ambas as comissões compartilharem interesse na 
matéria, cada qual dentro das suas competências regimentais; e 
 

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Com 15 (quinze) votos favoráveis, das conselheiras Deise Flores Santos, Priscila Terra Quesada, 
Raquel Rhoden Bresolin, Renata Camilo Maraschin, Roberta Krahe Edelweiss e dos conselheiros 
Alexandre Couto Giorgi, Alvino Jara, Carlos Fabiano Santos Pitzer, Claudio Fischer, José Arthur 
Fell, Matias Revello Vazquez, Paulo Fernando do Amaral Fontana, Rodrigo Spinelli, Rômulo Plentz 
Giralt e Vinicius Vieira de Souza, 01 (uma) abstenção, do conselheiro  Roberto Luiz Decó e 02 
(duas) ausências, da conselheira Marta Floriani Volkmer e do conselheiro e Oritz Adriano Adams 
de Campos. 
 
 
 

Porto Alegre – RS, 28 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 HELENICE MACEDO DO COUTO   

Presidente Interina do CAU/RS 



DPO-RS Nº 1213/2020 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800    3 
www.caurs.gov.br 

 111ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS  

Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1213/2020 - Protocolo nº 1151556/2020 

ID  Hora de início  Hora de conclusão  Email  Nome  Voto  

3 8/28/20 16:02:32 8/28/20 16:02:36 cons.alexandre.giorgi@caurs.gov.br Alexandre Giorgi Aprovo 

1 8/28/20 16:02:30 8/28/20 16:02:30 cons.alvino.jara@caurs.gov.br Alvino Jara Aprovo 

13 8/28/20 16:03:48 8/28/20 16:03:48 cons.carlos.pitzer@caurs.gov.br Carlos Pitzer Aprovo 

8 8/28/20 16:02:50 8/28/20 16:02:50 cons.claudio.fischer@caurs.gov.br Claudio Fischer Aprovo 

5 8/28/20 16:02:43 8/28/20 16:02:43 cons.deise.flores@caurs.gov.br Deise Flores Aprovo 

7 8/28/20 16:02:47 8/28/20 16:02:47 cons.oritz.campos@caurs.gov.br Oritz Adriano Adams de Campos Aprovo 

    Marta Floriani Volkmer Ausência 

    Matias Revello Vazquez Aprovo 

    Oritz Adriano Adams de Campos Ausência 

6 8/28/20 16:02:34 8/28/20 16:02:46 cons.paulo.fontana@caurs.gov.br Paulo Fontana Aprovo 

9 8/28/20 16:02:46 8/28/20 16:02:56 cons.priscila.quesada@caurs.gov.br Priscila Quesada Aprovo 

12 8/28/20 16:03:31 8/28/20 16:03:31 cons.raquel.bresolin@caurs.gov.br Raquel Bresolin Aprovo 

14 8/28/20 16:05:20 8/28/20 16:05:20 cons.renata.maraschi@caurs.gov.br Renata Camilo Maraschin Aprovo 

2 8/28/20 16:02:31 8/28/20 16:02:35 cons.roberta.edelweiss@caurs.gov.br Roberta Edelweiss Aprovo 

10 8/28/20 16:02:58 8/28/20 16:02:58 cons.roberto.deco@caurs.gov.br Roberto Luiz Decó Abstenção 

11 8/28/20 16:03:29 8/28/20 16:03:29 cons.rodrigo.spinelli@caurs.gov.br Rodrigo Spinelli Aprovo 

4 8/28/20 16:02:32 8/28/20 16:02:43 cons.romulo.giralt@caurs.gov.br Rômulo Giralt Aprovo 

15 8/28/20 16:11:14 8/28/20 16:11:14 cons.vinicius.vieira@caurs.gov.br Vinicius Souza Aprovo 

Histórico da votação:   
  
Plenária Ordinária nº 111 
  
Data: 28/08/2020  
  
Matéria em votação: DPO-RS 1213/2020 – Aplicação de questionário às arquitetas e urbanistas e aos arquitetos e 
urbanistas que atuam na docência ou coordenação nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo no Estado 
do Rio Grande do Sul.  
Resultado da votação: Sim (15) Não (  ) Abstenções (01) Ausências (02) Total (18)  
  
Ocorrências: Devido a problemas técnicos, o Conselheiro Matias Revello Vazquez realizou as votações de forma 
nominal. 
  
 
Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi  Presidente da Reunião: Helenice Macedo do Couto      
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1. Endereço de e-mail *

2.

Marcar apenas uma oval.

As aulas foram integralmentes uspensas

Algumas atividades estão ocorrendo em AVA

Todas as atividades estão ocorrendo em AVA

3.

Marcar apenas uma oval.

Sim, os alunos foram questionados sobre a disponibilidade

Não, independentemente de consulta, estão sendo aplicadas atividades em
ambiente virtual

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS
diante da COVID-19
Prezadas Coordenadoras e prezados Coordenadores de Curso. Este questionário lhes é 
apresentado de modo a que possamos na Comissão de Ensino e Formação (CEF) do CAU/RS 
ter um panorama atual das atividades de ensino de graduação nos Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio Grande do Sul diante da COVID-19. 
Adoraríamos que preencha as 18 questões, pois nos interessa a estatística numérica de 
modo a podermos termos uma aproximação de como estão neste momento nossas escolas 
no RS. 
No final do questionário, pedimos que façam sugestões e comentários, os mesmos são 
muito importantes para direcionamento das atividades da CEF.
Obrigado desde já!
*Obrigatório

1. Sobre o uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de
ensino de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo durante a pandemia *

2. Foi feita consulta aos DISCENTES sobre as condições de infra-estrutura
disponível, tal como internet de alta velocidade e microcomputador, em suas
casas para a efetiva aprendizagem em ambiente virtual? *
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4.

Marcar apenas uma oval.

Sim, os professores foram questionados sobre a disponibilidade

Não, independentemente de consulta, estão sendo aplicadas atividades em
ambiente virtual

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

5.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

7.

Marcar apenas uma oval.

Não

Sim, para os professores que sinalizaram a necessidade

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

3. Foi feita consulta aos DOCENTES sobre as condições de infra-estrutura
disponível, tal como internet de alta velocidade e microcomputador, em suas
casas para a efetiva aprendizagem em ambiente virtual? *

4. A IES disponibilizou capacitação para o processo de ensino-aprendizagem em
AVA aos DISCENTES? *

5. A IES disponibilizou capacitação para o processo de ensino-aprendizagem em
AVA aos DOCENTES? *

6. A IES disponibilizou microcomputadores para os DOCENTES para o ensino em
AVA *
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8.

Marcar apenas uma oval.

A Coordenação ou ou Colegiado aplicam instrumentos para aferir a satisfação

O acompanhamento é feito através do professor de cada disciplina

Ainda não foi feito o acompanhamento

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

Seção sem título

9.

Marcar apenas uma oval.

As disciplinas práticas e teórico-práticas foram integralmente suspensas

As disciplinas práticas e teórico-práticas foram iniciadas em AVA e devem ter
continuidade quando do retorno às atividades presenciais, devendo ser revisto o
calendário acadêmico

As disciplinas práticas e teórico-práticas estão ocorrendo integralmente em AVA
sem prejuízo ao calendário acadêmico

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

7. Como é feito o acompanhamento da satisfação dos DISCENTES sobre a
aprendizagem em AVA? *

8. Sobre a adaptação das disciplinas práticas e teórico-práticas ao AVA *
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10.

Marcar apenas uma oval.

aulas teóricas, complementadas por conferências e palestras previamente
programadas como parte do trabalho didático regular

produção em ateliê, experimentação em laboratórios, elaboração de modelos,
utilização de computadores, consulta a bibliotecas e a bancos de dados

viagens de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de conjuntos
históricos, de cidades e regiões que ofereçam soluções de interesse e de unidades de
conservação do patrimônio natural

visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e bairros,
consultas a arquivos e a instituições, contatos com autoridades de gestão urbana

pesquisas temáticas, bibliográficas e iconográficas, documentação de arquitetura,
urbanismo e paisagismo e produção de inventários e bancos de dados; projetos de
pesquisa e extensão; emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo de arquitetura e
urbanismo; núcleos de serviços à comunidade

participação em atividades extracurriculares, como encontros, exposições,
concursos, premiações, seminários internos ou externos à instituição, bem como sua
organização

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

11.

Marcar apenas uma oval.

Foi suspenso durante a pandemia

Está ocorrendo em AVA

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

12.

Marcar apenas uma oval.

As orientações estão ocorrendo em AVA

As orientações foram suspensas durante a pandemia

Não se aplica. O curso é novo e ainda não integralizou o TCC

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

9. Das atividades práticas e teóricas dadas pelas DCNs/2010, quais estão sendo
empregadas durante a aprendizagem em AVA? *

10. Sobre o estágio curricular *

11. Sobre a orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) *
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13.

Marque todas que se aplicam.

Sistema de Gestão de Aprendizagem adotado pela IES (ex. Moodle, BlackBoard)

Armazenamento em nuvem (ex. Google Drive, One Drive)

E-mail

WhatsApp

Redes Sociais (ex. Facebook, Instagram, Pinterest)

Sites de vídeos (ex. Youtube, Vimeo)

Plataformas de Videoconferência (ex. ZOOM, Skype, Hangouts, Teams)

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

14.

Marcar apenas uma oval.

A avaliação será feita presencialmente quando do retorno das atividades
presenciais

A avaliação é feita de modo virtual

Não se aplica. As aulas foram integralmente suspensas

15.

12. Quais são os meios utilizados pelos DOCENTES e DISCENTES durante a
suspensão de aulas presenciais. Marque todos os meios utilizados *

13. Sobre a aferição da aprendizagem nas disciplinas *

14. Tendo em vista os conteúdos curriculares estabelecidos pelas DCNs/2010,
quais são os maiores prejuízos na suspensão das atividades presenciais e em
sua adaptação ao AVA? *
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16.

17.

18.

19.

15. Surgiram no curso conteúdos, discussões, engajamento ou iniciativas
relativas ao contexto da pandemia? Se sim, pode descrever? *

16. Como você avalia o engajamento dos DISCENTES durante a pandemia? *

17. Na possibilidade da proposicão de um Seminário sobre Ensino e Formação
de Arquitetura e Urbanismo pelo CAU/RS, quais assuntos você gostaria que
fossem debatidos? *

18. Obrigado pela colaboração! Deixe seu comentário e/ou sugestão *
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

 Formulários
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