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ASSUNTO

} 436450/2016

Requerimentos de registro de diplomados no exterior
DELIBERAÇÃO N' 037/2018 - CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FOjIMAÇAO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF
na sede do CAI.J/BR, nos dias 12 e 13 de abril de 2018, no uso das competências que Ihe conferem o art
99 do Regimento Intimo do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU/BR n' 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de
arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por

instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito

Federal (CAU/UF), e dá outras providências;

Considerando as Deliberações CEF-CAU/BR n' O1 0/2015, 066/2015, 048/20 1 6, 067/2016, 138/2016,

028/2017, 036/2017, 088/2017, 1 10/2017 e 149/2017, que estabelecem procedimentos e registram
orientações da Comissão para o atendimento dos normativos vigentes que tratam de registro de
diplomados no exterior;

Considerando a Deliberação CEF-CAU/BR n' 043/2017 que diligenciou o processo ao CAU/BA,
solicitando a apresentação do histórico escolar com indicação das cargas horárias, apostilado no país de
origem; do conteúdo programático das disciplinas curvadas, apostijado no país de origem; e de
documento com carga horária total com tempo de integralização, apostilado no país de origem;'além de
comprovante de quitação com a justiça eleitoral;

Considerando a restituição do processo à CEF-CAU/BR e a conferência da documentação realizada pela

assessoria da Comissão, conforme tabelas anexas a esta deliberação;

Considerando que a requerente enviou e-mail ao CAU/BA, encaminhado à CEF-CAU/BR, informando
sobre o processo de aquisição junto à universidade estrangeira dos documentos comprovatórios das
disciplinas cursadas e respectivos conteúdos programáticos e carga horária;

Considerando que a comunicação não justifica a não apresentação do apostilamento dos documentos,
nos termos da Convenção de Haia, em desconformidade ao $1', Art. 4' da Resolução CAI.J/BR n'
Íln z /a f\ l a .
V.LU/ .LU l zé-r 9

Considerando os artigos 5' e 7' da Lei 12378/2010, que tratam respectivamente do uso do título de
Arquiteto e Urbanista e do exercício ilegal da proülssão;

Considerando qüe a requerente assina o e-mail de 12 de abril como "Vitória Marechal - Arquitetura e
Construção", que foi identificado nas redes sociais que ela se apresenta como profissional Arquiteta e
que foram encontrados indícios de exercício ilegal da procissão, conforme telas anexas a esta
deliberação;

DELIBERA

1. Diligenciar o requerimento de registro deülnitivo da profissional identificada a seguir, restituindo
respectivo processo ao CAU/BA para contado com a requerente e complementação do processo com
apostilamentó dos documentos estrangeiros apresentados.
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Interessado(a) Tipo de
requerimento :aís de IES de Origem IES Revalidadora

Data de
expiração
do RNE
Não se
aplica

(brasileira)

Registro
deHmitivo

Estados
Unidos da
América

Philadelphia
University

Universidade
Federal da Bahia
(Salvador/BA)

2. Sem prejuízo da tramitação do requerimento de registro, solicitar à Presidência do CAU/BR que
envie cópia do processo e os anexos desta deliberação para o Setor de Fiscalização do CAU/BA para
apuração de indícios de exercício ilegal da promissão e posterior restituição do processo à CEF-
CAU/BR

Brasília DF, 13 de abril de 2018

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

HELIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Coordenador-Adjunto

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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.;=. .DADOS GERN$ ; :
Protocolo(s) SICCAU:

Data de abertura do processo:
normativos de referência:

Origem:
*Posicionamento CAU/UF:

CmAUBR
*Data de última entrada:

Diligência anterior?
Conselheiro relator:

Deliberaçã o :
Data:

436450/201 6

1 9/1 0/20 1 6

,Leal t2.378/201 Q: ê Resóluçõ$s CAU/BR h' 026/204 2, 063/201 3 e 087/2014
CAU/BA

recomenda o DEFERllvENTO do registro

04/04/201 8

Fernando Diniz Moreira

Deliberação CEF-CAU/BR n' 043/201 7
07/04/201 7

Cópia do conteúdo histórico escolar com indicação das cargas horárias original,
apostolado no país de origem; ' Cópia do conteúdo programático das disciplinas

cursadas original, apostilado no país de origem; ' Cópia do documento original com
carga horária total com tempo de integralização, apostolado no país de origem;

Quitação com a justiça eleitoral

EI SiM

Diligência :

IDENTIFICJIÇ)0 DO INTERESSADO

FQRM4Ç® Prof!$$1QNi©

Nacionalidade:

Naturalidade:
CPF:

Brasil

São Paulo

Instituição de Blsino:

Curso de formação:
Cidade:
País :

Data de expedição do Diploma:

Philadelphia Uniwrsity

Arquitetura
Philadelphia

EUA

22/05/2006

, . .ji#:áãüúh:Ã

REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA
Data de expedição:

Instituição de Ensino:

Cidade:

UF:

Portaria de reconhecimento:

1 8/08/201 6
Universidade Federal da Bahia - UFBA

Salvador
BA

Portaria 796 de 1 4/1 2/201 6 (renovação)
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