
 

 

 

 

NOTA PÚBLICA 
 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA – CAU/BA: 
 
1. Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de 
2020, que a contaminação com o Coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como 
pandemia; 
2. Considerando que para evitar a elevação da curva de contaminação, o isolamento social 
cuidou de ser implementado como forma de contenção da curva e preservação da saúde 
populacional; 
3. Considerando que todos os governos, de âmbito Federal, Estadual e Municipais, 
instituíram normativos, não apenas elencando as atividades consideradas essenciais, em face da 
pandemia, mas determinando, em consequência, a adoção de medidas diversas direcionadas ao 
enfrentamento  da pandemia; 
4. Considerando que o Ministério da Educação editou a Portaria de nº 343, de 17 de março 
de 2020, determinando a substituição das aulas presencias por aulas em meios digitais, 
enquanto perdurasse a situação de pandemia;  
5. Considerando a necessidade de o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – 
CAU/BA emitir posicionamento acerca da referida substituição, especialmente em face dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo,  
 
Vem o CAU/BA externalizar, através da presente NOTA PÚBLICA, sua posição nos 
seguintes termos: 
  
Observa o CAU/BA que a humanidade atravessa um momento crítico, assolada por uma 
pandemia que a obriga, para se preservar, se manter em isolamento compulsório. O Ministério 
de Educação (MEC), através da edição da Portaria N.º 343/2020, autoriza, mesmo em caráter 
excepcional, a substituição de aulas presenciais para um período de aulas virtuais a serem 
implantadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES). É um período diferenciado, e de alta 
complexidade, nunca experimentado pela humanidade. Totalmente atípico e que se constitui, 
para todos, numa situação de surpresa. 
 
A solução de implantação de aulas em meios digitais (aulas virtuais) requer planejamento 
pedagógico e didático muito diferenciado do sistema presencial. Com acompanhamento 
constante e controle, entre coordenações e professores, além de que as IES, realmente, sejam 
detentoras de capacidades tecnológicas avançadas em equipamentos e programas diversos, para 
atender todas as necessidades e procedimentos para que estas aulas tenham encaminhamentos 
inclusivos e eficientes. E como também os docentes e discentes, que são os elos de interação 
destas aulas, necessitar possuir equipamentos e programas compatíveis para as devidas 
conexões, as quais dependerão de uma internet eficiente, sem oscilações e sem limites, que 
talvez as organizações educacionais tenham, os professores podem igualmente possuir, mas nem 
todos os alunos serão detentores.  
 
Evidenciamos que a situação é difícil e de complexa avaliação, devido as diversas e distintas 
estruturações das IES, bem como o respectivo quantitativo de alunos, além do diminuto prazo  



 

 

de implantação da nova sistemática, e, ainda,  das diferentes formas de implantação por cada IES, 
especialmente pela  falta  de ampla divulgação e apresentação dos processos e procedimentos 
que estruturam a mencionada  transição e migração; Como também, por se constituir em item de 
importância, a forma de avaliação posterior à  prática implementada, que ora está sendo inserida 
no decorrer do ano letivo; 
 
A abordagem vai além da estrita questão que envolve os procedimentos didáticos; é notória a 
explosão exponencial na economia do país, e as relações financeiras, econômicas e sociais que 
influenciam sobremaneira a temática abordada.  Constata-se a drástica e veloz transformação em 
todos os tipos de relações humanas existentes, que transitam desde as pessoais até as 
comerciais; 
 
De certo, as mudanças dos paradigmas são necessárias para adequação aos momentos 
tecnológicos e de evoluções sociais, contudo tais mudanças devem estar direcionadas para a 
melhoria da qualidade de vida dos humanos, sempre!  E a melhoria da qualidade vai além do 
processo de transição da Formação Presencial para a Virtual. E a mencionada transição não deve 
ser implantada de forma generalizada para todas as profissões, mas passando por 
procedimentos que sejam vistos, analisados e discutidos, considerando as especificidades de 
cada profissão;  
 
Para construção desse novo formato, entende e defende o CAU/BA a ampla discussão, a inclusão 
das entidades e conselhos profissionais, e, principalmente, a inclusão de estudantes, assegurando 
a participação de toda a sociedade civil organizada, por ser esta (sociedade) que será o campo 
fértil para o exercício pleno destas profissões. Desta forma, então, teremos mudanças adequadas 
e democraticamente discutidas e estruturadas. As mudanças devem ser as mais transparentes 
possíveis, para não ensejarem dúvidas e indefinições, e ainda, para que não se entenda como 
propositais e intencionais.  
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA entende que a FORMAÇÃO precisa 
ser vista como CONCEITO, como IDEIA. Não definida por um espaço físico ou virtual, como 
também temporal, só para atender a uma circunstância de determinado período do ano letivo. As 
atitudes devem estar direcionadas para apropriação e definição de estratégias que alcancem o 
objetivo maior, que é a EDUCAÇÃO com qualidade, com acesso inclusivo e amplo, acolhendo 
TODOS os segmentos, que formam e compõem a diversidade, sem restrições, de toda a sociedade 
humana e em especial, a brasileira. 
 
Desta maneira, o CAU/BA externa sua preocupação no modo em que o processo está sendo 
implantado, bem como nos reflexos futuros produzidos por atitudes – de hoje - na educação, e 
em todas as escalas, que não se restringem, apenas, a questão da formação profissional dos 
futuros Arquitetos e Urbanistas.  
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