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Diretoria do CAU/SP

Presidente: Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Vice-presidente: Valdir Bergamini

Diretor Administrativo: Luiz Fisberg

Diretora Administrativa Adjunta: Violeta Saldanha Kubrusly

Diretor Financeiro: José Borelli Neto

Diretor Financeiro Adjunto: Roberto dos Santos Moreno

Diretor Técnico: Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Diretor Técnico Adjunto: Reginaldo Peronti

Diretor de Relações Institucionais: Carlos Alberto Silveira Pupo

Diretor de Relações Institucionais Adjunto: Pietro Mignozzetti

Diretora de Ensino e Formação: Debora Pinheiro Frazatto

Diretor de Ensino e Formação Adjunto: Paulo Canguçu Fraga Burgo

Entrada da Vila Penteado sede do programa de Pós-graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da USP

O aperfeiçoamento técnico-profissional conquistado 
através da participação em cursos encontra hoje no país 
muitas alternativas, com diferentes perfis e conteúdo. 

Estão disponíveis cursos de pós-graduação stricto ou 
lato sensu; de especialização ou livres, com variadas 
cargas horárias, ofertados aos diferentes públicos, 
no país e no exterior, exigindo ou não diplomas de 
graduação. Discutem-se os meios de avaliação da 
qualidade destes cursos e das conquistas que eles 
agregam aos profissionais.  

Reconhecendo o compromisso do CAU com a 
fiscalização e a defesa das atribuições profissionais, e 
com a defesa da formação dos arquitetos, debate-se 
qual o seu papel na avaliação, fiscalização e certificação 
destes cursos. 



Devem ser capazes de trabalhar tanto na iniciativa 
privada como em órgãos públicos de projeto, 
planejamento e gestão urbana, nas esferas 
municipais, estaduais e federais. 

Contudo, reconhecemos que o tempo estabelecido 
pelos parâmetros curriculares para o curso – de 
3.600 horas – não comporta o aprofundamento 
desejado de todos os campos.  

Além da abrangência, os campos de atuação 
sofrem permanentes e cada vez mais aceleradas 
transformações, demandando atualizações 
contínuas tanto no domínio de tecnologias, 
materiais e legislação, quanto no debate ético e 
político dos nossos ofícios.  

Espera-se que a graduação garanta ao arquiteto 
conhecimento sobre os fundamentos e princípios de 
cada um deles, permitindo que, através do exercício 
profissional ou do estudo continuado, o profissional 
possa adquirir competências e habilidades.

Reitoria e o os edifícios do curso da FAUUSP

Reunião do grupo de trabalho do programa de residência entre a PMSP e a FAUUSP

Apresentação
O GT Formação Continuada discute 
a formação do arquiteto brasileiro.

Acreditamos que as atribuições profissionais do 
arquiteto no Brasil são uma conquista histórica da 
categoria e não dissociamos os campos disciplinares 
da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo.  

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil 
estabelecem como meta formar profissionais 
generalistas, capazes de compreender e traduzir 
as necessidades de indivíduos ou de grupos, com 
relação à concepção, à organização e à construção 
do espaço interior e exterior, abrangendo o 
urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como 
a conservação e a valorização do patrimônio 
construído, a proteção do equilíbrio do ambiente 
natural e a utilização racional dos recursos 
disponíveis. 

Pretende-se formar profissionais capazes de 
atuar em todas as áreas de atribuição, no 
desenvolvimento de projetos e/ou pesquisas nas 
áreas da Arquitetura das edificações, Urbanismo, 
planejamento urbano, paisagismo e do design. 


