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INTERESSADA Comissão de Ensino e Formação - CEF 

ASSUNTO: 
Encaminha carta de acolhimento aos egressos de Arquitetura e Urbanismo 
em razão da pandemia da COVID-19 

DELIBERAÇÃO CEF/CAU-TO Nº 09/2021 

  

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF/CAU-TO, no exercício das competências e 

prerrogativas de que dispõe o artigo 93 do Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação 

Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019, observada as 

disposições do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30/2012 e do artigo 12º, § 1º, da 

Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida virtualmente, no dia 04 de fevereiro de 2021, nos termos da 

Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 

0100-01/2020, após análise do assunto em epígrafe e 

  

Considerado que o Regimento Interno do CAU/TO elenca, como competência desta Comissão, 

dentre outras: 

 
Art. 93. Para cumprir a finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura 
e Urbanismo, respeitado o que dispõem os artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61  da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, competirá à Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/TO, no âmbito de sua competência: 
 
IV - realizar ações que estimulem a promoção da educação e da formação profissional 
continuada, conforme atos normativos do CAU/BR;  

 

Considerando que a pandemia causada pelo COVID-19, obrigou uma nova metodologia de 

ensino;  

 

Considerando a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, que “Dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 

Coronavírus - COVID-19” (alterada pela portaria Nº 345, de 19 de março de 2020)  

 

Considerando, a carta de acolhimento aos egressos de Arquitetura e Urbanismo do segundo 

semestre de 2020 em razão da pandemia da COVID-19, aprovada pela Deliberação CEF/CAU/BR nº 

064/2020; 

 
DELIBERA 

 
1. Por ratificar a Carta de acolhimento aos egressos de Arquitetura e Urbanismo, do segundo 

semestre de 2020 em razão da pandemia da COVID-19, na forma do anexo único.  

 

2. Solicitar o encaminhamento do anexo único desta Deliberação as coordenadorias do curso de 

arquitetura e urbanismo das Instituição de Ensino Superior, para divulgação e encaminhamento aos 

egressos.  

 

Esta deliberação entra em vigor nesta data. 
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Palmas - TO, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  
Presidente do CAU/TO 

 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 09/2021  

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

THAMISE BEZERRA SILVA 

Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

X    

    

Roboson Freitas Correa  

THYAGO PHELLIP FRANÇA FREITAS – 

suplente convocado 

    

X    

Fernanda Brito De Abreu 

MARCIELI CORADIN - suplente convocado 

    

X    

     

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Encaminha carta de acolhimento aos egressos de Arquitetura e Urbanismo em razão da pandemia 
da COVID-19.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Thamise Bezerra Silva 

 
Palmas - TO, 04 de fevereiro de 2021.      

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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DELIBERAÇÃO CEF/CAU-TO Nº 09/2021 
ANEXO ÚNICO 

 
 

Prezada (o) Egressa (o)  
 
 
 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO, por sua Comissão de Ensino 
de Formação – CEF, se associa a carta de acolhimento, aprovada pela Deliberação nº 064/2020- CEF-
CAU/BR, nos seguintes termos:  
 

 

ANEXO I - DELIBERAÇÃO Nº 064/2020- CEF-CAU/BR 
 

CARTA DE ACOLHIMENTO AOS EGRESSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EM 
RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. 

 
Diante do retorno das atividades pela maioria das Instituições de Educação Superior por meio de aulas 
remotas, em virtude da atual emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia provocada pela 
COVID-19, a Comissão de Ensino e Formação (CEF) do CAU/BR mantem o entendimento de que o 
acompanhamento remoto do ensino é uma ferramenta disponível para a situação excepcional de crise, 
devendo ser tratada como emergencial e temporária. Não obstante, sustenta seu posicionamento 
anterior, defendendo incondicionalmente a graduação presencial, uma vez que um dos princípios que 
embasam a Arquitetura, Urbanismo e o Paisagismo é a condição geográfica e espacial, ao mesmo 
tempo que o convívio é fundamental para a vivência e o questionamento do próprio espaço, sendo que a 
distância não pode proporcionar a experiência da relação professor/aluno. 
 
Faz-se necessário esclarecer aos egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo do segundo semestre 
de 2020 que seus registros profissionais não serão prejudicados pelo atual acompanhamento remoto do 
ensino, considerando sua característica excepcional diante da pandemia, guardadas as condições 
vigentes para registro no CAU. 

 
Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. 

 
Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR 
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