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PROCESSO

INTERESSADO CAU/BR

Enquadramento das atividades profissionais em Arquitetura e Urbanismo na
extensão universitária.

DELIBERAÇÃO N'038/2018 CEF-CAU/BR

ASSUNTO

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF:
na Sede do CAU/BR, nos dias 12 e 13 de abril 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 a necessidade de orientações para regulamentação das atividades profissionais em
Arquitetura e Urbanismo na extensão universitária;

Considerando que compete a Comissão de Exercício Profissional a regulamentação das atividades
profissionais, e que, entretanto, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis perante a
Constituição Federal, justiÊlcando a contribuição da Comissão de Ensino e Formação quanto ao tema; e

Considerando o relatório e voto do Conselheiro Hélio Cavalcanti da Costa Lama

DELIBERA

l

2.

Aprovar o Relatório do Conselheiro Relator

Solicitar a Secretaria Geral da Mesa o envio do Relatório anexo para a Comissão de Exercício
Profissional, como contribuição para a regulamentação do enquadramento das atividades
proHlssionais em Arquitetura e Urbanismo na extensão universitária, colocando esta comissão a
disposição para contribuição quanto a regulamentação da questão;

3 Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento, solicitando análise do
Conselho Diretor quanto as seguintes providências:

1. Considerar como uma das pautas prioritárias do CAIJ/BR o "ENQUADRAMENTO
REGULAMENTAR DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA E
URBANISMO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA";

2. Propor uma ação conjunta da CEF, da CEP e da CED-CAU/BR, sob a coordenação da
primeira, e com a colaboração de outras comissões do CAU/BR, quando pertinente, visando a
equacionar os problemas e conflitos que envolvem a questão da Extensão l.Jniversitária em
Arquitetura e Urbanismo, cabendo:

a) à CEF-CAIJ/BR -- coordenar os trabalhos; elaborar, no prazo de 30 dias, plano de
trabalho conjunto com as demais comissões, estabelecendo estratégias e metas de curto,
médio e longo prazos;
b) à CEP-CAU/BR -- colaborar, dentro do seu campo de atuação, com a CEF-CAU/BR,
especialmente para melhor definir a responsabilidade técnica na extensão universitária em
arquitetura e urbanismo, e proceder à revisão dos mecanismos de RRT, e de registro de PJ,
quando for caso, para essa natureza de atividades - desenvolvendo os conceitos necessários
e deHlnindo suas abrangências e formas de implementação no SICCAIJ, com atenção à
geração de dados que permitam cernir as atividades profissionais efetivamente exercidas
(prometo, execução, gestão, etc.) nos serviços de arquitetura e urbanismo prestados sob a
forma de extensão universitária;
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c) e à CEI)-CAU/BR - colaborar, dentro do seu campo de atuação, com a CEF-CAU/BR,
especialmente para tipificação de eventuais desvios da função educacional e social da
Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo (concorrência desleal, vantagens
indevidas, etc.) no Código de Etica.

3. Solicitar à Assessoria Jurídica do CAU/BR que oriente as comissões envolvidas, quanto aos

aspectos jurídicos que envolvem a questão, observando a prioridade dada à pauta.

Brasília -- DF, 13 de abril de 2018

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Coordenador-Adjunto

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

JOSELIA DA SILVA ALVES
Membro

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Membro

ROSEANA ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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RELATORIO E VOTO

Da Demanda e Histórico

O presente processo tem como marco inicial uma demanda de profissional vinculada ao curso de
arquitetura e urbanismo da UNIVATES/RS, feita em meados de 2016, indagando sobre registro de
escritório modelo e responsabilidade técnica de serviços de arquitetura e urbanismo prestados sob a
forma de extensão universitária; e, subsequentemente, um conjunto de manifestações e reclamações,
oriundas de diversas unidades da federação, pugnando pela regulamentação das atividades em extensão
universitária no campo da arquitetura e urbanismo.

Embora tais manifestações e reclamações não se tenham constituído em denúncias ou demandas
formais, a CEF-CAU/BR foi instada a se debruçar sobre o assunto, na medida em que este se inscreve
no campo da formação profissional.

Em resumo, as referidas manifestações e reclamações aludem a três naturezas de problemas/conflitos
envolvendo a extensão universitária em arquitetura e urbanismo:

1. Prestação de serviços de arquitetura e urbanismo à sociedade sem cumprimento da
obrigatoriedade legal de emissão de RRT e sem registro de PJ no CAU;

2. Concorrência desleal com empresas do mercado formal de serviços de Arquitetura e
Urbanismo:

3. Desvio da função educacional (atuação profissional disfarçada de atividade de extensão; fins
lucrativos; exploração de mão de obra estudantil).

A primeira abordagem formal da questão foi feita por ocasião da reunião da CEF-CAU/BR, realizada
em Porto Alegre nos dias 4 e 5 de agosto de 2016, na qual vieram à tona alguns aspectos que
evidenciaram a complexidade do assunto, em particular o choque potencial com o princípio da
Autonomia Universitária garantido pela Constituição Brasileira.

Subsequentemente, foi feito um trabalho de aprofundamento para melhor conhecimento desta e de
outras complexidades da matéria, especialmente dos marcos jurídicos que a disciplinam.

Para dimensionar e mapear problema, a CEF deliberou por meio da Deliberação 026/2017 CEF-
CAU/BR. em abril de 2017, realizar uma consulta aos CAI.J/UF sobre a ocorrência de conflitos
envolvendo a extensão universitária em suas jurisdições. Nada foi relatado em resposta, embora
persistissem, como persistem até hoje, as reclamações e manifestações informais antes referidas,
inclusive a ocorrência de um caso de interpelação de uma empresa júnior pelo CAU da Paraíba.

Por ocasião do 111 Seminário de Integração do CAU, em maio de 2017 em São Paulo/SP e
posteriormente na reunião das CEFs e CEPs dos Céus/RS, SC e PR, em Porto Alegre, em 15 de agosto
de 2017 foi apresentado um resumo das complexidades jurídicas e administrativas que envolvem a
matéria, e que, somadas a questões conceituais, tornam intrincados a sua abordagem e o seu

equacionamento.
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Discussão

Um primeiro grupo de questões confronta aspectos de natureza conceitual da atividade de Extensão
Universitária, e o princípio constitucional da Autonomia Universitária, com à legislação profissional.

Por exemplo

l

2

Podem as atividades de Extensão Universitária ser consideradas exercício profissional? Se sim,
no caso das profissões regulamentadas como a Arquitetura e Urbanismo, a sua fiscalização
pelos Conselhos Profissionais fere o princípio da Autonomia Universitária?
Pode-se ainda indagar, na mesma hipótese, de quem é a responsabilidade técnica sobre os
serviços profissionais prestados sob a forma de Extensão Universitária, com a participação
efetiva dos estudantes, isto é, de indivíduos em formação profissional -- portanto, ainda sem os
pré-requisitos legais para assunção das responsabilidades técnicas inerentes a esses serviços?
E mais, seriam as IES, como organizações às quais estão juridicamente vinculadas as unidades
acadêmicas e as pessoas envolvidas na Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo,
obrigadas a registro de PJ junto ao CAU?

3

Por outro lado, somando mais complexidade, afora o quadro das IES propriamente ditas e das unidades
acadêmicas a elas vinculadas, a Extensão Universitária é realizada por entidades académicas de
naturezas jurídicas diversas. Sendo assim, o enquadramento regulamentar de cada uma destas entidades
e dos seus agentes é específico e suscita diferentes questionamentos e encaminhamentos. Podemos citar
pelo menos três casos, a saber:

O das Empresas Júniores, que têm um marco jurídico específico (Lei 13267/2016), em que pese a
desinformação e a desorientação reinante - provavelmente pelo seu ainda recente ordenamento jurídico -
representam o melhor modelo, na medida em que são organizações que contam com aros constitutivos
registrados, e, portanto, têm existência legal.

O dos Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo (EMAUs) -- organizações estudantis de
iniciação ao exercício profissional, normalmente abrigadas nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, e em
princípio, regidas por uma carta de intenções (POEMA) que, em que pese estabelecer louváveis
princípios e compromissos acadêmicos e sociais, não constitui um marco jurídico que permita definir a
responsabilidade civil por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros. Uma
situação irregular que, no interesse da sociedade, deve ser objeto prioritário de atenção do CAU e das
IES

Finalmente, o das Fundações de Pesquisas, Associações de Pesquisadores, Laboratórios de Pesquisa,
IPCTs e outras entidades acadêmicas e científicas com autonomia jurídica e que, em alguns casos,

gozam da mesma autonomia que a CF confere às universidades.
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Da Fundamentação

Para fundamentar a questão, tomou-se necessário estabelecer conceitos e posições preliminares sobre
Autonomia Universitária, Extensão Universitária, e seus limites e confrontos com a legislação que
disciplina o exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo.

Os dispositivos, tanto legais quanto administrativos, que buscam regular as atividades de Extensão
Universitária são parcos e dispersos. Não há uma legislação específica sobre a atividade, que a defina e
discipline. Entretanto, o termo extensão é encontrável em grande número de dispositivos legais (da
Carta Magna a leis ordinárias), mas que não vislumbram disciplinar ou definir a atividade, e muito
menos tratar dos seus potenciais conflitos com o exercício de profissões regulamentadas.

Nesse quadro, não é possível adorar um conceito de Extensão Universitária a partir de uma determinada
e acabada letra legal. Para suprir esta lacuna, estabelecemos um conceito operacional de Extensão
Universitária a partir de excertos dos parcos e dispersos dispositivos legais e administrativos que a ela
se refereme

Comecemos pela Autonomia Universitária e pela
ex/então '' na Educação Superior.

indissociabitidade entre ensino, pesquisa e

O Art. 207 da Constituição Federal de 1988, confere às universidades "aa/o/?omía did(íffco-c/enf#ica,
administrativa e de gestão $nanceira e patrimonia!" , e estabelece a "princípio de indissociabilidade
enf/"e ensino, pesqz/fsa e exfensõo ", a que devem obedecer. E, em seu parágrafo segundo (incluído pela
Emenda Constitucional n' 11, de 1996), estende o disposto às instituições de pesquisa científica e
tecnológica.

A LDB (Lei 9394/96 -- atualizada para o biênio 2017-18), em seu Art. 43, assevera que a educação

superior tem por finalidade, entre outras, 'promover a exfens(ão, abe/"/a à pa/"fícfpaçâo da popz//anão,
visando à di/usão das conquistas e bene$cios resultantes da criação cultural e da pesquisa cientí$ca e
tecnológica geradas na instituição

Por sua vez, o PNE em vigor (Lei n' 13.005/2014), em sua Meta 12.7, determina que se assegure "no
mínimo, 10%(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão universitária, orientando sita ação, prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social

Dos excertos até agora feitos depreendem-se os três primeiros pilares que fundamentam o voto que aqui
se relata:

A delimitação dos campos da autonomia universitária: didático-científico, administrativo e de
gestão financeira e patrimonial (Art.207 da CF);
A obrigatoriedade da prática da Extensão por parte das IES; dados o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Art.207 da CF); e o da promoção da
extensão como uma das finalidades do Ensino Superior (Art.43 da LDB);

3. A pertinência social da Extensão (Lei n' 1 3.005/2014 -- PNE, em sua Meta 12.7)

l

2

/'

A pertinência social, como princípio basilar da extensão, aparece em outros instrumentos legais e
adminisüativos, que servem para corroborar o vínculo que existe entre a ideia de Extensão l.Jniversitária
que se fundou no Brasil, ao longo dos últimos 50 anos, e o "Interesse Social" da atividade.

Especialmente, no nosso entender, quando financiada com recursos públicos, conforme autoriza o Art.
77 da LDB, ao preconizar, em seu $ 2', que as "afívídades níversírá/"ías de pesgz/isca e ex/então
poderão receber apoio $nanceiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo
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Resta agora debater se as atividades de Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo podem ser
consideradas exercício profissional, e se, nessa hipótese, a fiscalização de tais atividades pelo CAU fere
o princípio da Autonomia Universitária. Vejamos:

A. "difusão das conquistas e berte$cios restlttantes da criação cultural e da pesquisa científica e
fecho/ógíca geradas na ínsrírzziçâo", a que se refere o Art 43 da LDB, como olÜetivo central da
extensão, obviamente diz respeito à difusão extramuros das IES, isto é, na esfera da sociedade, das
referidas conquistas e benefícios. No campo da arquitetura e urbanismo, essa difusão compreende a
prestação de serviços que podem causar danos à saúde e à segurança individual e coletiva, e ao
ambiente, razão pela qual a Lei 12.378/2010 determina que só podem ser realizadas por profissionais
arquitetos e urbanistas, devidamente registrados no CAU, e sujeitas a RRT, e a registro da PJ sob a qual
é realizada a atividade, quando for o caso.

Segundo essa ótica, não há que se falar de ameaça à autonomia universitária, já que a ação do CAU não
constitui ingerência nos campos didático-científico, administrativo ou de gestão financeira e
patrimonial, dentro dos quais a CF confere autonomia às universidades. E o Conselho não pode se
esquivar do cumprimento da sua obrigação legal de defesa da sociedade contra possíveis danos oriundos
do exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista, conforme reza a Lei 12.378/2010.

Este entendimento é a base do quarto e último dos pilares sobre os quais se assentam os fundamentos do
voto

e As atividades de Extensão Universitária em Arquitetura e IJrbanismo constituem exercício
profissional em arquitetura e urbanismo e, como tal, estão sujeitas ao que preconiza a Lei
12.378/2010 quanto à obrigatoriedade do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos
profissionais arquitetos e urbanistas nelas envolvidos, e, quando for o caso, do Registro no CAU
das pessoas jurídicas sob as quais esses serviços são prestados.

A Resolução 21 do CAU/BR, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e
urbanista e dá outras providências, de6lne "treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária" (grifo
nosso) em Arquitetura e Urbanismo como atribuição profissional do arquiteto e urbanista. O SICCAU,
consequentemente, possibilita a emissão de RRT desta atividade. Porém, estudos iniciados em conjunto
pela CEF e CEP, no âmbito das atividades preparatórias do presente relatório e voto (reunião técnica
realizada em fevereiro de 2018), concluíram que a forma de RRT hoje à disposição dos profissionais
para registro de atividades de Extensão Universitária, não é suficiente para remir as atividades
efetivamente exercidas (prometo, execução, gestão, etc.), requerendo, esta situação, esforços imediatos
do CAU/BR para a sua revisão e adequação.

Há ainda que se estabelecer mais claramente o alcance e os limites da responsabilidade técnica sobre os
serviços profissionais prestados na forma de extensão universitária, tendo em vista o seu caráter especial
de parte do processo de formação profissional, e das suas especificidades no campo do direito autoral.

Finalmente, é importante não perder de vista que os possíveis desvios da função educativa das
atividades de extensão mais acima comentados, constituem matéria do campo ético, e a sua tipiülcação
no Código de Ética deve ser objeto de atenção do CAU.
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VOTO

A luz do acima exposto, recomendo à CEF-CAU/BR que sugira à Presidência do CAU/BR

1. Considerar como uma das pautas prioritárias do CAU/BR o "ENQUADRAMENTO
REGULAMENTAR DAS AT]VIDADES PROFISSIONAIS DE AKQUITETUKA E

URBANISMO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA";

2 Propor uma ação conjunta da CEF, da CEP e da CED-CAU/BR, sob a coordenação da primeira,
e com a colaboração de outras comissões do CAIJ/BR, quando pertinente, visando a equacionar
os problemas e conflitos que envolvem a questão da Extensão Universitária em Arquitetura e
Urbanismo. cabendo:

a) à CEF-CAU/BR -- coordenar os trabalhos; elaborar, no prazo de 30 dias, plano de
trabalho conjunto com as demais comissões, estabelecendo estratégias e metas de curto,
médio e longo prazos;
b) à CEP-CAU/BR colaborar, dentro do seu campo de atuação, com a CEF-CAU/BR,
especialmente para melhor definir a responsabilidade técnica na extensão universitãna em
arquitetura e urbanismo, e proceder à revisão dos mecanismos de RRT, e de registro de PJ,
quando for caso, para essa natureza de atividades - desenvolvendo os conceitos necessãnos
e definindo suas abrangências e formas de implementação no SICCAU, com atenção à
geração de dados que pemiitam cernir as atividades profissionais efetivamente exercidas
(projeto, execução, gestão, etc.) nos serviços de arquitetura e urbanismo prestados sob a
forma de extensão universitária;
c) e à CED-CAU/BR - colaborar, dentro do seu campo de atuação, com a CEF-CAU/BR,
especialmente para tipificação de eventuais desvios da função educacional e social da
Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo (concorrência desleal, vantagens
indevidas, etc.) no Código de Etica.

3 Solicitar à Assessoria Jurídica do CAU/BR que oriente as comissões envolvidas, quanto aos
aspectos jurídicos que envolvem a questão, observando a prioridade dada à pauta.

Este é o nosso voto, salvo melhorjuízo
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