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DELIBERAÇÃO N' 005/201 8 - CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR. reunida ordinariamente em Brasília-DF:
na Sede do CAU/BR, nos dias l e 2 de fevereiro de 2018, no uso das competências que Ihe conferem o
art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que o art. 6' da Lei 12.378, de 3 1 de dezembro de 2010, determina que são requisitos para
o registro capacidade civil e diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de
ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público;

Considerando o ait. 5' da Resolução n' 18, de 2 de março de 2012, alterado pelas Resoluções n' 32/2012
e n' 85/2014, que determina em seus $$ 2' e 2'-A que quando apresentado o certificado de conclusão de
curso no requerimento de registro profissional, o registio será feito em caráter provisório com validade
máxima de um ano e que o prazo de registro provisório antecedente poderá ser prorrogado por até igual
período mediante requerimento do interessado, apresentando justiülcativa para a não apresentação do
diploma de graduação devidamente registrado;

Considerando que o fato gerador clo prazo para emissão do diploma pela IES é o ato de colação de grau,
conforme expresso nos considerandos da Resolução n' 85, de 15 de agosto de 2014, onde se justifica o
registro provisório ante o tempo despendida para as instituições de ensino superior não-universitárias
expedirem os diplomas de graduação e para as universidades credenciadas promoverem o registro dos
diplomas;

Considerando que o art. 99 do Regimento Inten)o do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAU/BR n'
139/2017, determina que compete a Comissão de Ensino e Formação CEF-CAU/BR propor, apreciar e
deliberar sobre ates normativos de ensino e formação referentes ao Cadastro Nacional dos Cursos de
Arquitetura e Urbanismo:

Considerando as competências previstas na Resolução CAU/BR n' 139/2017, que determina que
compete a Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF instruir, apreciar e deliberar. sobre
requerimentos de registros de profissionais portadores de diplomas de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, obtidos em instituições brasileiras de ensino superior com cursos oficialmente reconhecidos
pelo poder público, encaminhando-os ao Plenário em caso de indeferimento;

Considerando que os temas em telajá foram analisados pela CEF-CAU/BR na ocasião da elaboração do
Anteprojeto de Compilação de Resoluções de Registro, conforme Deliberação 106/2017 CEF-CAU/BR,
em tramitação no âmbito do CAU/BR, porém, que existe a necessidade de esclarecimentos e orientação
aos CAI.J/UF até a publicação de nova Resolução; e

Considerando o $2' do art. 61 da lei 12.378/2010, que determina a articulação do CAU/BR com as
Comissões dc Ensino e Formação dos CAUs/UFs por intermédio do conse]heiro federa] representante
das instituições de ensino superior (IES).

DELIBERA

l Esclarecer que o registro em caráter provisório terá validade máxima de um ano contado a partir da
data da colação de grau informada no certificado de conclusão de curso emitido pela instituição,
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prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado nos termos do art. 5', $2'-A da
Resolução n' 18/2012;
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Ao requerimento de que nata o item l desta Deliberação deverá ser anexada a solicitação de
diploma protocolada junto a Instituição de Ensino;

Esclarecer que todos os requerimentos de registros de profissionais portadores de certiHlcados de
conclusão ou diplomas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, obtidos em instituições
brasileiras de ensino superior com cursos reconhecidos, deverão ser objeto de deliberação da
Comissão de Ensino e Formação da CAU/UF;
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A Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF deve estabelecer metodologia própria visando o
atendimento ao disposto no item 3 em conformidade com a legislação de registio profissional;

Solicitar o compartilhamento do conteúdo desta deliberação com as assessorias das Comissões de
Ensino e FcPmlação dos CAU/UF, por intermédio do conselheiro representante das IES;

6. Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e tomada das seguintes
providências:

a) Informar a Presidência e Comissão de Ensino e Fomlação dos CAU/UF acerca do conteúdo desta
deliberação.
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