
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO  CEAU – CAU/SC 

ASSUNTO Carta do CEAU/SC sobre ensino à distância durante a pandemia do 
Covid-19 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 498, DE 15 de maio de 2020 

 
 

Aprova a Carta do Colegiado de Entidades 
de Arquitetos e Urbanistas de Santa 
Catarina sobre o uso do ensino à distância 
como alternativa ao ensino presencial 
durante a pandemia de Covid-19.  
 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que trata o 
artigo 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido ordinariamente em Florianópolis-SC, 
na sede do CAU/SC, no dia 15 de maio de 2020, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando o parágrafo único, do art.43 do Regimento Interno do CAU/SC, que dispõe 
que as propostas do CEAU-CAU/SC deverão ser encaminhadas ao Plenário por 
intermédio do presidente, ou das comissões que tratam de ensino e formação, ou de 
exercício profissional.;  

Considerando as análises e contribuições realizadas pelas entidades que integram o 
Colegiado de Entidades – CEAU-CAU/SC, bem como, a contribuição de outras entidades 
de ensino de arquitetura como a ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura 
e a FENEA – Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, cuja Carta 
é trazida ao Plenário como proposta do CEAU-CAU/SC por intermédio da Presidente do 
CAU/SC;  

Considerando os argumentos de mérito constantes na Carta que é parte anexa desta 
Deliberação;  

 DELIBEROU POR:  

1. Aprovar a “Carta do Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa 
Catarina sobre a modalidade de ensino à distância como alternativa ao ensino presencial 
durante a pandemia de Covid-19”, que consta em anexo, bem como a assinatura do 
CAU/SC no respectivo documento.  

2. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC. 

3. Revogar as disposições em contrário, sendo que esta Deliberação Plenária entra em 
vigor na data da sua publicação. 

 

Com 05 (cinco) votos favoráveis dos conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Everson 
Martins,  Silvana Maria Hall, Silvya Helena Caprario e Valesca Menezes Marques; 01 
(um) voto contrário do Conselheiro Daniel Rodrigues da Silva; 02 (duas) abstenções 



 

 

dos Conselheiros Diego Daniel e Maurício André Giusti; e  02 (duas) ausências das 
Conselheiras Patrícia Figueiredo Sarquis Herden e Rosana Silveira.  

 

Florianópolis, 15 de maio de 2020. 

    

 

 

___________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 

Publicada em: 20/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

Cláudia Elisa Poletto  x    

Daniel Rodrigues da Silva  x   

Diego Daniel   x  

Everson Martins x    

Maurício André Giusti   x  

Patrícia Sarquis Herden    x 

Rosana Silveira    x 

Silvana Maria Hall x    

Silvya Helena Caprario x    

Valesca Menezes Marques x    

 

Histórico da votação 

Reunião Plenária: 103ª Sessão Plenária Ordinária 

Data: 15/05/2020 

Matéria em votação: Carta do CEAU/SC sobre ensino à distância durante a pandemia do 
Covid-19 

Resultado da votação: Sim ( 05  ) Não (01) Abstenções (02) Ausências (02) Total (10) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 
 

CARTA DO COLEGIADO DE ENTIDADES DE ARQUITETOS E URBANISTAS DE SANTA CATARINA 

SOBRE A MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA AO ENSINO PRESENCIAL 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

O Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina (CEAU-CAU/SC), 

órgão permanente de natureza consultiva, vem manifestar sua preocupação em relação ao uso da 

modalidade de Ensino a Distância (EaD) como alternativa ao ensino presencial dos cursos de 

graduação durante a pandemia causada pela Covid-19. 

 Com posicionamento do CEAU-CAU/SC contrário ao Ensino a Distância para os cursos de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo desde 20171 mas entendendo a gravidade da situação 

emergencial que vivemos em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), que levou a um 

estado de quarentena e suspensão das aulas presenciais em todo Estado, e ainda dispondo 

também como base os posicionamentos acerca do assunto expostos pela Associação Brasileira de 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e pela Federação Nacional dos Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo (FeNEA) (disponibilizadas por meio eletrônico), mais uma vez ratificamos 

a importância do espaço físico como parte do processo de ensino e aprendizagem na formação 

dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo. 

 Apesar da Portaria 343 do Ministério da Educação (MEC) ter autorizado o uso do Ensino a 

Distância para cursos presenciais durante a pandemia, como forma de minimizar os impactos 

desta, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem avaliar com cautela a aplicação desta 

solução. Entendemos que a diversidade de IES, de seus corpos docentes e discentes deve ser o 

primeiro fator a ser levado em consideração ao se optar pelo EaD, considerando as diferentes 

realidades socioeconômicas existentes em nosso país, que levam a uma desigual capacidade de 

acesso à infraestrutura necessária para a realização de forma integral das atividades, tanto por 

parte de discentes quanto de docentes, que neste momento de crise, possuem uma sobrecarga 

enorme ao ter que migrar seu planejamento presencial para uma plataforma virtual e se adequar 

a esta condição em tempo recorde.  

Além do exposto, deve-se ressaltar ainda que as disciplinas que necessitem de atividades 

práticas (ateliês de projeto, laboratórios, estágios, saídas de campo), para sua integralização, não 

                                                           
1 Link: http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-CEAU-ensino-%C3%A0-
dist%C3%A2ncia.pdf) 

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-CEAU-ensino-%C3%A0-dist%C3%A2ncia.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2017/10/Carta-CEAU-ensino-%C3%A0-dist%C3%A2ncia.pdf


 

 

podem ser convertidas para a modalidade EaD. Ainda que anteriormente o MEC autorizasse o uso 

da modalidade a distância em 40% para cursos presenciais, somando-se com a Portaria 343, as IES 

que optarem por fazer o uso do EaD durante a pandemia, ainda que pudesse garantir total 

participação discente e toda infraestrutura necessária, devem ter seus planos de atividades claros 

para a comunidade acadêmica, respeitando seus estatutos e regimentos, além de serem 

aprovados em seus órgãos colegiados deliberativos, garantida a participação de docentes e 

discentes em seu planejamento de ensino no durante e no pós crise.  

 Vivemos hoje uma situação emergencial atípica que, para garantir a manutenção da 

oferta do ensino, também pede soluções emergenciais. Entretanto, não se pode agir de forma a 

se perder o estado mínimo de qualidade e nem desconsiderar que o estado de quarentena afeta 

não apenas atividades acadêmicas, mas muitas outras, inclusive algumas que dão suporte para a 

realização de práticas voltadas ao ensino de Arquitetura e Urbanismo, e que portanto também 

deve ser motivo de atenção ao se escolher quais disciplinas terão uso do EaD para reposição de 

conteúdo. Ainda no que tange assuntos para além do meio acadêmico e expostos na Carta da 

FeNEA, faz-se necessário o máximo de cuidado por parte das IES ao fazer o uso da ferramenta do 

EaD, pois muitos membros das comunidades acadêmicas estão ou possuem parentes nos grupos 

considerados de risco, o que afeta o cotidiano dessas pessoas durante a quarentena, e que o 

isolamento social pode afetar suas condições de saúde mental e de bem estar, podendo levar a 

problemas de concentração, disposição e rendimento laboral. 

 Com todas essas questões colocadas, é evidente que a utilização das ferramentas de 

Ensino a Distância para reposição e manutenção das aulas presenciais nos cursos de graduação 

em Arquitetura e Urbanismo durante o estado de quarentena é um assunto que precisa ser 

tratado com grande prudência por parte das Instituições de Ensino Superior, necessitando de 

amplo estudo de viabilidade e com a máxima participação da comunidade acadêmica. Nenhuma 

decisão deve ser tomada de forma intempestiva que venha a prejudicar a formação dos discentes 

e a atuação dos docentes. 

 Dessa forma, as entidades abaixo assinadas, além de expressarem grande preocupação 

com o uso do EaD na atual situação reforçam o seu posicionamento contrário de que esta 

ferramenta seja utilizada de forma predominante no ensino da Arquitetura e Urbanismo e 

portanto, solicitam às Instituições de Ensino Superior do Estado que sejam coerentes ao 



 

 

proporem atividades de ensino em plataformas virtuais, e que ao mesmo tempo estejam atentas 

à realidade e às necessidades de suas comunidades acadêmicas. 

 

Florianópolis, maio de 2020 

 

 

 

 


