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CAU/MT
Solicitação de Registro Deülnitivo -- alterações SICCAU

DELIBERAÇÃON'047/2018-CEF CAUBR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF:
na Sede do CAU/BR, nos dias 3 e 4 de maio 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 o Ofício n' 18.04.062/2018, referente a Deliberação n' 5 1/2018 CEF-CAU/MT e Memo
rando n' 18.02.015/CTEC, que solicita análise e orientação quanto aos procedimentos de registro conta
dos na Resolução CAU/BR 1 8/2012, que dispõe sobre os registros definitivos e temporários de proüissi
onais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências;

Considerando que o art. 5' da Resolução 18/2012, que detalha a instrução do requerimento de registro,
incluindo os documentos a serem apresentados, e que a única diferenciação entre a documentação para
registro definitivo e registro provisório é apresentação do diploma ou do certificado;

Considerando que a reapresentação de documentação é redundante, uma vez que já foi apresentada na
ocasião do primeiro registro, conforme já constatado por outros CAU/UF, e que a Resolução 18/2012
não solicita reapresentação da íntegra da documentação, sendo necessária apenas a apresentação do
diploma para alteração do registro, conforme Art. 5' $ 3' " z ando apl"esen/ado o díp/oma de gradz/a-
çâo, o regas//"o seró$eifo em cara/er dÉgní/ívo " (Incluído pela Resolução n' 32, de 2 de agosto de 2012)
(Vida Resolução n' 83, de 25 de julho de 2014); e

Considerando que as resoluções de Registro encontram-se em processo de adequação e compilação,
conforme Deliberação 106/2017 CEF-CAU/BR, e que, oportunamente, serão submetidas a consulta
pública;

DELIBERA

1- Informar ao CAU/MT que a CEF-CAU/BR entendeu que a Resolução CAU/BR 18/2012 não
obriga a reapresentação de toda a documentação mencionada no art. 5', $ 1', sendo necessária
somente a apresentação do diploma, e desta forma, não sendo procedente a solicitação do
CAU/MT;

2- Orientar o CAU/MT a adequar seus procedimentos de modo a atender o disposto na Resolução
CAUBR 18/2012;

3- 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 do CAU/MT acerca do conteúdo
desta deliberação.

Brasília -- DF, 4 de maio de 2018
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