
DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU

CHAPA 01 - IES

Candidatos:

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

NOME (Titular): ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA e NOME (Suplente): JOSE ANTONIO LANCHOTI

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.

Meios Oficiais de divugação:

Lista de meios oficiais de propaganda da chapa 
https://www.instagram.com/chapa1.ies/ 
andrea.e.lanchoti@chapa1.ies.arq.br 
www.ies.arq.br 
https://www.facebook.com/chapa1.ies/ 

Plano de Trabalho

QUALIDADE, PRESENÇA E COMPROMISSO

Respeitar os normativos legais do CAU e seu Regimento Interno zelando pela legalidade, moralidade e imparcialidade na defesa do ensino e
formação de arquitetos e urbanistas e estreitar as relações com os diversos cursos do país, recepcionando as demandas dos Estados e
atuando junto ao Plenário do CAU/BR na construção constante da melhoria da qualidade do Ensino e Formação destes profissionais,
defendendo:

1. A QUALIDADE no processo de ensino e formação evolutivo e continuado visando a melhoria do exercício profissional, promovendo:

A defesa da atualização das DCN;
A valorização dos Perfis da Área e os Padrões de Qualidade no Ensino e Formação; e,
O apoio aos cursos nas discussões pós pandemia garantindo a qualidade do Ensino e Formação.

1. A PRESENÇA do profissional docente como interlocutor do conhecimento e motivador da formação e investigação necessárias para o
engrandecimento do exercício profissional e defendendo:

A valorização e presença do docente na vida acadêmica;
O aprimoramento da tecnologia como ferramental da comunicação e informação utilizadas no complemento do Ensino e Formação; e,
A valorização do ensino público.

1. COMPROMISSO de diálogo com as entidades da classe e a instituições nacionais que regem o ensino superior garantindo a presença
do CAU nas discussões do ensino e formação do arquiteto e urbanista e com as IES no envolvimento da construção coletiva da
melhoria da qualidade do ensino e formação, promovendo:

A parceria CEF e CEAU ampliando o diálogo com a ABAP, AsBEA, IAB e FNA e, especialmente a ABEA e FeNEA, respeitando suas
especificidades de atuação;
Prosseguimento nas articulações com CNE e MEC sobre os perfis da área e os padrões de qualidade expostos na proposta da
atualização das DCN;
A intensificação na participação das IES nos debates nacionais de Ensino e incentivar a criação de Fóruns Permanentes de Ensino nos
CAU/UF e no CAU/BR; e,
Estimulo e incentivo à aproximação dos estudantes ao CAU.

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

1 - NOME (Titular): ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA

Graduado em Arquitetura e Urbanismo - Faculdades Metodistas Integradas Izabela Hendrix (1988) e Mestrado em Arquitetura pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1997). Atualmente é Conselheira Federal Titular representante das IES do Conselho de Arquitetura e urbanismo do
Brasil e coordenadora da Comissão de Ensino e Formacã̧o - CEF do CAU/BR. Foi conselheira e coordenadora da CEF do CAU/MG no mandato
fundador (2012-2014). Foi Presidente da Associacã̧o Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (2016-2017) e representante da ABEA nos
Colegiados de Entidades - CEAU do CAU/BR e CAU/MG. E do Conselho Fical da ABEA; sócia cotista da Construtora Vilella Ltda.; Professora da
FASA MOC - Faculdade Santo Agostinho de Montes Claros. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos
seguintes temas: projeto de arquitetura, construcã̧o de edifıćios, entidades profissionais e ensino.

1 - NOME (Suplente): JOSE ANTONIO LANCHOTI



Graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense (1988), Mestrado (1997) e Doutorado pela USP (2005), ambos na
área de Acessibilidade. Professor do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto desde 1993 tendo
sido coordenador de curso de 2001 a 2010. Professor da Universidade de Franca de 1992 a 1999. Professor da UNIP-Ribeirão Preto de 1999 a
2001. Professor do Centro Universitário Barão de Mauá de 2016 a 2018. Avaliador do MEC e no Programa Arcu-Sul para os países do Mercosul
desde 2007. Presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo ABEA de 2007/2011, sendo membro de sua diretoria
desde 1993. Coordenador do CBA na construção do Projeto de Lei do CAU em 2007. Conselheiro Titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de São Paulo - CAU/SP 2015/2017 e 2018/2020. Coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP - gestão 2018/2020. Conselheiro
Suplemente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 2012/2014 (gestão fundadora). Coordenador da Comissão de
Acessibilidade do CAU/SP em 2014. Coordenador do CEAU CAU/SP em 2014. Arquiteto e Urbanista da Secretaria de Planejamento e Gestão
Pública da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto desde 1994, tendo participado da elaboração de seu Plano Diretor e coordenado sua Revisão.
Colaborador do CB-40 da ABNT para a revisão da Norma Brasileira de Acessibilidade - NBR9050. Conselheiro em 2010 do Conselho Nacional de
Promoção e Defesa da Pessoa com Deficiência – CONADE. Conselheiro Titular do Conselho das Cidades do Ministério das Cidades de 2007 a
2016.

CHAPA 02 - IES

Candidatos:

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

NOME (Titular): VALTER LUIS CALDANA JUNIOR e NOME (Suplente): NAIA ALBAN SUAREZ

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.

Meios Oficiais de divugação:

Lista de meios oficiais de propaganda da chapa 
https://www.facebook.com/CAU-IES-2020-105496647942999 
vcaldana 
@cauensino2020 
vcaldana@yahoo.com 
www.debatendo.com.br 
www.lpp.arq.br 
Blog, site, "webnar" e "podcasts" 
vcaldana 

Plano de Trabalho

ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS, CONSTRUINDO CIDADANIA

Como candidata e candidato à vaga de Conselheiros Federais representando as Instituições de Ensino Superior é nosso compromisso atuar
na aproximação do CAU aos temas relacionados à formação e ao processo de ensino aprendizagem da Arquitetura e Urbanismo, que é frágil
desde sua criação.

Pretendemos fazê-lo entendendo a importância da formação na consolidação da profissão e como instrumento de superação da trágica
situação em que a desigualdade endêmica nos colocou.

Uma atuação dinâmica, coletiva e menos burocrática, valorizando no Conselho a discussão de quais sejam as habilidades, competências e
posturas desejadas para os profissionais do século XXI, estes jovens que formamos com carinho e preocupação.

A formação em AU passou por profundas modificações onde se destacam a interiorização, capilaridade, ensino à distância, aumento do
número de cursos, de estudantes, de professores e pesquisadores, e uma completa alteração da estrutura de gênero nas escolas e na
profissão.

Porém, o CAU assiste passivamente este mesmo sistema que se transforma vivenciar a precarização de suas condições de oferta. Observa
inerte a hiper valorização de estágios que retiram horas preciosas de convivência acadêmica, se omite quanto a dificuldade de acesso à
formação e capacitação continuada, ignora problemas raciais e de gênero na nossa formação. É fácil notar a pouca interação com outros
segmentos, dos movimentos sociais aos formuladores de políticas públicas, passando pelos agentes financeiros que tem atuação no ensino.

O CAU nasceu do sonho de um país culturalmente vigoroso, ambientalmente equilibrado, economicamente ativo e, claro, belo.

Podemos ampliá-lo, trabalhando com um grupo nacional que viabilize a inadiável regionalização e aproximação do Conselho à formação e
ao cotidiano dos cursos. Acreditando na profissão e certos de que o CAU deve ser forte na difusão da Arquitetura e Urbanismo para todos,
construindo Cidadania.

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

1 - NOME (Titular): VALTER LUIS CALDANA JUNIOR



VALTER CALDANA

Arquiteto e Urbanista (1985), Mestre (1994) e Doutor (2005) pela FAUUSP Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Professor Titular de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo desde 1994, onde é
membro de sua Congregação, professor no curso de graduação em AU e docente colaborador de seu Programa de Pós-Graduação stricto sensu.

Na FAUMack foi seu Diretor (2009 a 2016), Coordenador do Curso de Graduação em AU (2005/2009) e Coordenador do TFG (1999/2005).
Coordenou a revisão do projeto pedagógico em AU (2006 e 2014) e Design (2015).

Foi professor da Universidade de Guarulhos/UnG (1986/88) e da FAAC/UNESP-Bauru (1988/93). Foi, também, professor convidado
na Universidade de Sassari Itália (2016/19), no Instituto de Urbanismo de Paris França (2012), na ENSAVT de Marne la Valée França (2015/16) e
no Instituto Politécnico delle Marche, Itália (2018).

É coordenador do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas e pesquisador nos grupos Arquitetura e Construção (FAUMack) e CITER
(Universidade de Ferrara – It), onde desenvolve pesquisas nas áreas de metodologia de projeto, habitação, mobilidade, urbanização precária e
políticas públicas.

Foi membro eleito por dois mandatos do Conselho Municipal de Política Urbana da Prefeitura de São Paulo representando as IES. É membro
fundador da AEAULP – Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa e membro do Instituto Cidade em Movimento – BR.

Atuou no IAB/SP e COSU (1988/2006), no CREA/SP (1992/2003) e, como suplente, no CAU/SP (2012/2016). Foi Curador da IX Bienal Internacional
de Arquitetura de São Paulo (2011). É autor de artigos, prefácios, capítulos e livros individualmente e em grupo. Atua na Espaço & Tempo
Arquitetura SSL em projetos residenciais, comerciais, industriais e institucionais.

Lattes http://lattes.cnpq.br/3507929561841039 

1 - NOME (Suplente): NAIA ALBAN SUAREZ

Graduada em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia-UFBA (1986) e Doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid -
Universidad Politécnica de Madrid (1994), Professora Efetiva da Faculdade de Arquitetura-UFBA (2002); Professora Titular-UFBA (2019); Integra o
quadro permanente do PPG-AU UFBA. Líder, conjuntamente com Nivaldo Andrade, do Grupo de Pesquisa -PROJETO, CIDADE E MEMORIA-,
registrado no CNPQ desde 2015. Foi diretora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia desde agosto de 2011 até fevereiro
de 2020. Enquanto diretora, foi Presidente da Comissão de Patrimônio, Meio Ambiente e Espaço Físico do CONSUNI (2014-2020).1º Lugar na
categoria Arquitetura de Espaços Urbanos - Praça Turca - Juazeiro/BA na VI BIENAL IBERO-AMERICANA DE ARQUITETURA E URBANISMO 2008
/ Lisboa e várias orientações de projetos premiados na área da Arquitetura. Experiência com projetos participativos e com a produção do espaço
arquitetônico, atuando principalmente nas seguintes áreas de pesquisa: patrimônio construído, espaço público, metodologia de projeto e
arquitetura contemporânea em Latino América.

CHAPA 03 - IES

Candidatos:

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

NOME (Titular): CARMELINA SUQUERE DE MORAES e NOME (Suplente): HUMBERTO DA SILVA METELLO

Obs: Veja a síntese de currículo de cada condidato após o plano de trabalho.

Meios Oficiais de divugação: N/A

Plano de Trabalho

Apesar de muitas das atividades no CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO já serem realizadas nos primeiros anos de existência, é
sabido e primordial consolidar mais ações estratégicas, especialmente nas relações com os órgãos governamentais e as Instituições de
Ensino Superior. Nos três primeiros anos, foram criados os procedimentos, rotinas e sistemas de cadastramento dos cursos e registro de
egressos de Arquitetura e Urbanismo no CAU, em colaboração com o MEC, além das ações voltadas à aproximação com as Instituições de
Ensino. A busca da excelência da qualidade de ensino foi determinante nas discussões com as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR e
Entidades, visto revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, que deverá ser objeto de acompanhamento ao longo dos próximos anos. •
Acompanhar a evolução do cadastro de cursos, nos termos da Lei 12.378/10 e aprimorar os processos no Sistema de Informação e
Comunicação do CAU (SICCAU), buscando facilitar a atuação do Coordenador de curso e agilizar os processos de cadastro e registro; •
Dialogar com as CEF dos CAU/UF, buscando agilizar os cadastros de cursos e registro de novos profissionais; • Participar efetivamente dos
diálogos sobre os acordos de cooperação Internacionais do CAU/BR, que envolvem a área de ensino de Arquitetura e Urbanismo; •
Acompanhar os acordos de Reconhecimento recíproco de diplomas estrangeiros, em curso no MEC e Ministério das Relações Exteriores com
Instituições de Ensino Estrangeiras; • Acompanhar as questões do ensino no âmbito do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos
Arquitetos e Urbanistas; • Participar das Atividades da Comissão de Ensino e Formação (CEF); • Estreitar as Relações e o diálogo com as
Instituições de Ensino Públicas e Privadas nos Estados, aproximando as IES com as Comissões de Ensino dos respectivos CAU/UF; Promover



a aproximação do CAU/UF com as IES, buscando reduzir a lacuna entre a formação e o exercício profissional;

Candidato a conselheiro federal e respectivo suplente de conselheiro

1 - NOME (Titular): CARMELINA SUQUERE DE MORAES

Arquiteta e Urbanista. Mestre em Engenharia de Edificações e Ambiental, na área de Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Doutoranda
em Projeto de Arquitetura pela UFRGS. Atividades de pesquisas realizadas nas áreas de Conforto Ambiental e Eficiência Energética. Professora do
curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, ministrando disciplinas relacionadas à área de Conforto do
Ambiente Construído. E atualmente Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande - MT

1 - NOME (Suplente): HUMBERTO DA SILVA METELLO

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em 1975, É mestre em Arquitetura pela
Universidade de São Paulo, São Carlos. Possui doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenador do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMT (1998-2000). Professor no Mestrado em Arquitetura e Urbanismo do Univag.


	DIVULGAÇÃO DE CHAPAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CAU

