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PROCESSO 1 710265/20 1 8
INTERESSADO l CEF-CAU/BR, CAUs/UF e IES

Registro de Egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
ASSUNTO i Paulista ofertados nos campi Anchieta (MEC 1156001) e Santo Antânio (MEC

1 156002)

DELIBERAÇÃO N' 054/2018 - CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF,
na Sede do CAU/BR, nos dias 07 e 08 de junho 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 que o art. 6' da Lei 12378, de 31 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 reccjnhecida (grifo nosso) pelo poder público;

Considerando o Decreto n' 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções
de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino, que no seu artigo 45 determina que o
reconhecimento e o registro de curso são condições necessárias à validade nacional dos diplomas (grifo
nosso)S

Considerando os parágrafos I' e 2' do artigo 45 Decreto n' 9235/2017, que complementam que o
reconhecimento de curso presencial na sede não se estende às unidades fora de sede, para registro do
diploma ou qualquer outro fim; e que o reconhecimento de curso presencial em determinado Município
se estende às unidades educacionais localizadas no mesmo Município, para registro do diploma ou
qualquer outro fim, regulamentado pelo art. 30 da Portaria Normativa MEC n' 23/2017, de 21 de
dezembro de 2017; e, considerando que a avaliação do cumprimento destes requisitos compete a
SERES-MEC;

Considerando que os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista
ofertados nos campa Anchieta (MEC 1 156001) e Santo Antânio (MEC 1 156002) não possuem portaria
de reconhecimento publicada, conforme dados do eMEC, e considerando a Deliberação 004/201 8 CEF-
CAU/BR que analisou a tempestividade dos cursos citados, constatando que não existe protocolo de
solicitação de reconhecimento efetuado até o momento, e que entretanto, existem solicitações de
registro de egressos apresentando documentação dos referidos cursos;

Considerando a Deliberação 35/2017 CEF-CAU/BR, em resposta ao Memorando 006/2018 CEF-
CAU/SP, que esclarecer ao CAIJ/SP que a CEF-CAU/BR aguarda retomo da SERES-MEC acerca do
questionamento sobre o caso efetuado por meio da Deliberação 170/2017 CEF-CAU/BR, e que até o
retorno da SERES-MEC deverá ser considerado o constante da Deliberação 004/2018 CEF-CAI.J/BR

quanto a situação dos cursos;

Considerando a realização de reunião entre o CAU/BR, a SERES/MEC e o Ministro da Educação, no
dia 09 de maio de 2018, onde foi relatada a situação, e que por solicitação da SERES/MEC, a consulta
sobre a questão foi reiterada por meio do Ofício n' 125/2018-CAU/BR, em 21 de maio de 2018, e que
até o momento não obteve resposta;

Considerando o Ofício UNIP, datado de 07 de junho de 2018, protocojado junto ao CAU/SP sob o
protocolo SICCAU 7 10265/20 1 8, cujo conteúdo foi enviado paralelamente para a CEF-CAU/BR por e
mail na mesma data, onde a Instituição de Ensino apresenta esclarecimentos quanto ao atendimento ao
disposto no art. 30 da Portaria Normativa MEC n' 23/2017, de 21 de dezembro de 2017, anexo a esta
deliberação;

Considerando que a impossibilidade de registro pode trazer prejuízo aos egressos do curso em questão,
em função de mora na resposta por parte da Secretaria de Regulação do Ensino Superior SERES-
MEC
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DELIBEjiA

l Autorizar, diante da declaração apresentada pela Instituição de Ensino do cumprimento aos
normativos vigentes, os CAI.J/UF a efetuar registro provisório dos egressos dos cursos de graduação
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista ofertados nos campa Anchieta (MEC
1 156001) e Santo Antânio (MEC 1156002) até que sda publicada portaria de reconhecimento do
curso;

2 Esclarecer que, independente da orientação desta deliberação, a CEF-CAU/BR aguarda
posicionamento da SERES-MEC acerca da consulta sobre a extensão do reconhecimento da sede
aos campi mencionados;

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

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

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

P

Brasília - DF, 07 de junho de 2018

ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Coordenador-Adjunta

HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

ALFREDO RENATO PENA BRANA
Membro

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Membro
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São Paulo, 07 de junho de 2018

Âo Presidente do CAU BR
A/C Arquiteto e Urbanista Antonio Luciano de Lama Guimarães

À Comissão de Ensina e Formação - CEF
A/C Arquiteta e Urbanista Andrea Luzia Vilella Arreda

Ref.: RECONHECIMENTO DE CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA UNIVERSIDADE PAULISTA - unidades Anchieta e Chácara Santo Antânio

Prezados Senhores.

Diante da negativa de inclusão da Planilha de Egressos 2017 2 e 2018 1 da Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Paulista das unidades Anchieta e Chácara Santo Antõnio, por falta de
reconhecimento do Curso nessas unidades e tendo o conhecimento das Deliberações CEF 004-2018 e CEF
035-2018, e de acordo com conversa telefónica com a Coordenadora da CEF CAU BR, Arquiteta e Urbanista
Andrea Luzia Vilella Aíruda e em viva voz com Arquiteto e Urbanista Paul Gerhard Beyer Ehrat. temos a reiterar
e esclarecer os seguintes aspectos:

1) DA OFERTA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA CIDADE DE SÂO PAULO

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista é oferecido no Campus Sede Sâo Paulo
a partir da Renovação de Reconhecimento pela Portaria n' 1 .099, de 24 de dezembro de 2015 - DOU
de 30 de dezembro de 2015 (anexo 1) e nas unidades Anchieta e Chácara Santo Antonio. bem como
hlarques e Note.

2) DA PORTARIA NORMATIVA MEC NO 23 DE 21 DE DEZEME3R0 DE 2017 -- ART. 30

Que dispõe sobre o exercício das funções de regulação. supervisão e avaliação de instituições de
educação superior e de cursos superioresl bem como a conveniência de simplificar, racionalizar e
abreviar o ttâmite dos processos relacionados, utilizando ao máximo as possibilidades oferecidas pela
tecnologia da informação. pode-se ler em seu Art, 30:

Art. 30. O reconhecimento de curso presencial em um município se estende às unidades educacionais
nQmesmo município, para registro do dlplama ou qualquer outro fim, nos termos do aít. 45 do Decreto
Ro 9.235, de 2017

Esclareça-se de pronto que o \ agente Decreto n' 9.23S/2D17, que regulamenta a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - Lei n' 9394/1995, em seu aR. 45 determina:

Aít. 45. O reconhecimento e o registro de curso são condições necessárias à validade
nacional dos diplomas.

$ í'É-.l
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$ 2' O reconhecimento de curso presencial em determinado Município $g..estende às
unidades educacionais lqçalizado$ nq mesma Mu!!içípie, para registro do diploma ou
qualquer outro fim, conforme regulamento a ser editado pelo Ministério da Educação.

Portanto, as unidades educacionais da UNiP no município de São Pauta. sua sede, no curso
de Arquitetura e Urbanismo utilizam-se da Portaria n' 1.099/2015 {vigente) também para as
unidades Ânchieta e Chãcafa Santo P.ntânio.

$ 1' O disposto no capuz não dispensa a necessidade de avaliação in loco em todas as unidades
educacionais que se conflgurem local de oferta do curso.

A avaliação in iocd no caso das unidades esterldidas da Sede só rweberão a visita de
Comissão de MEC, por ora, em caso de demanda do próprio MEC(nota de ENADE, ou outra
razão), pois até a presente data não ê possível solicitar no e-mec a visita de unidades da
SEDE. Para tanto leia-se o Art. 104 da Portaria MEC n' 23, de 21 de dezembro de 2017
publicada no DOU em 22 de dezembro de 2a1 7:

"Art. 104. O Sistema e-MEC será progressivamente adaptada às normas desta Portaria à
medida da conclusão e comprovação da segurança de cada um de seus módulos, com base
em critêrias técnicos próprias da tecnologia da informação

Portanto, Q próprio Ministério da Educação informa que esta em fase de implantação Q
sistema e-mec que permitira às Universidades multa-Campa unificar o$ números dbs
cursos para oferta de cursos no mesmo município.

$ 2' Para fins de aplicação do disposto no capot, os cursos presenciais ofertados em duas ou mais
unidades no mesmo município deverão apresentar em comum:

l denominação e graus
O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista na Sede São Paulo e suas
unidades estendidas apresenta a mesma denominação deconente das Diretrizes Curriculares
que é CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

11 prometo pedagógico do curso PPCI
O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista na Sede São Paulo e suas
unidades estendidas apresenta o mesmo PPC 2013 para todas as turmas de egressos de
201 7 2 e 20i8 1 e em todos os aras (Anexo 2).

111 núcleo docente estruturante NDE;

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista na Sede São Paulo e suas
unidades estendidas apresenta o mesmo Núcleo Docente Estruturante- NDE {Anexo 3}

$ 3o Os cursos que cumprirem os requisitos elencados no parágrafo anterior, além da extensão do ata
de reconhecimento, serão tratados de forma agrupada para fins de definição do total de vagas. trâmite
dos processos reguiatórios e realização das avaliações in loco, devendo tal marcação estar evidente no
Cadastro e-MEC.
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$ 4' Os cursos criados no âmbito da autonomia, para oferta em novo endereço no mesmo município,
atendidas os requisitos do $ 2', serão inseridos no Cadastro e-MEC com o status inicial do curso já
existente

Para as urlidades Anchieta e Chácara Santo Antonio, o Cadastro e-MEC de que trata a $ 4' sõ
poderá ocorrer atendido o Art. 104 da Portaria MEC n' 23, de 21 de dezembro de 2017
publicada no DOU em 22 de dezembro de 201 7.

$ 5' A extensão dos aros, para que se observem as orientações do SINAES para avaliação de cursos.
deverá ser seguida da necessidade de avaliação in loco daquele local de oferta quando do próximo ato
autorizativo, devendo tal marcação estar evidente para a IE$ no Cadastro e-MEC.

O próximo ato autàrizativõ de que trata Q $ 5' do Art. 30 da Portaria Normativa MEC n' 23 /
201 7 será a Renovação de Reconhecimento cluando será emitida pelo MEC a Portaria a partir
da nata de ENADE 201 7, realizado pelos egressos dessas unidades,
RessaRamos que, inicialmente a iNEP emitia uma Poítariade Renovação de Reconhecimento
para a SEDE e suas unidades em conjunto, pois a nota do ENADE era apenas uma para o
município de São Pauis, Isso foi acerada, e em 2017, quando foi realizado o ENADE (as
unidades Anchieta e Chácara Santo Antõnio iniciaram em 2011, portanto a primeira turma
formou-se em 2015, mas o ENADE para essas unidades só pede ser o de 2017), a Sede e
suas unidades terão notas separadas, portanto Portarias de Renovação de Reconhecimento
separadas,

As unidades da Anchieta e Chãcara Santo Antonio deverão aguardar a publicação das nt)tas
de ENADE 2Q1 7 para após essa publicação aguardar a Publicação no DOU da Portaria de
Renovação, que só ocorrerá após novembro de 20t 7.
As unidades Nade e Marquês que possuem as respectivas Portarias de Renovação de
Reconhecimento passaram pelo mesma procedimento relatado para as unidades da Anchieta
e Chácara Santo Antõnio. Por isso já possuem Portaria de Renovação de Reconhecimento
pois essas unidades iniciaram anteriormente e as egressos puderam realizar ENADES
anteriores.

31 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS CAMPA ANCHiETA E CHACARA SANTO ANTÕN10

Com relação aos esclarecimentos quanto ao pedido de reconhecimento do Curso de Arqultetuía e
Urbanismo da Universidade Paulista das unidades Anchieta e Chácara Santo Antõnio do município de
São Paula vimos informar que o próprio sistema e mec não permite essa solicitação, tendo em
vista o $ 2' do Art. 45 do vigente Decreto n' 9.235/2017. Portanto. esclarecemos que não se trata de
omissão da Universidade Paulista do pedido de reconhecimento ao MEC, mas a observância aos
princípios da legislação.

Lembramos que como a primeira turma de egressos das unidades Atlchieta e Châcara Santo
Antõnio formou-se em 2015. muitos alunos iá receberam o Reqistro do CAU SP. A Portaria
Normativa MEC n' 23, de 21 de dezembro de 2017 só foi publicada no DOU em 22 de
dezembro de 201 7, quando o ano lesivo dos egressos ]à estava cancluido jingressantes em
2013. pattanto sem o amparo dessa Portaria).

/
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Esperamos ter dirimido possíveis dúvidas sobre o reconhecimento do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Paulista, das unidades Anchieta e Chácara Santo Antânio, sediadas no Município de
São Paulo lembrando que o Reconhecimento de Cursos por parte do MEC tem como aspecto legal, o
atendimento das Dlretrizes Curriculares do mesmo. e reiterados nossa solicitação de reanálise para que seja
concedido o registro profissional aos nossos egressos que não podem ser prejudicados uma vez que obtiveram
o grau de Arquiteto e Urbanista de acordo com a legislação preconizada pelo MEC.

Solicitamos gentilmente que ao tomar ciência de nossa argumentação encaminhe esse ofício à
Comissão de Ensino e FoíEnação - CEF do CAU BR, A/C da Arqulteta e Urbanista Andrea Lücla Vilella Arruda e
para o Arquiteta e Urbanista Paul Gerhard Rever Ehrat.
necessárias

íof. Dr:.P©ããmérico Frugoii
©EVUNÉP

Frota. Dra. Ana Eleva $alvi

Coordenadora de Arquitetura e Urbanismo
do ICgl'/UNIP
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PORTARIA ICET N' 20/2017

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e
Tecnologia - ICET. da Universidade Paulista --
UNIP. no uso de suas atribuições. e em
conformidade com os incisos IX e Xll do Art. 25
do Regimento Geral da Universidade e com a
Ata da Reunião para criação do Núcleo
Docente Estruturante - NDE, do curso de
Arquitetura e Urbanismo. Campus Sede - São
Paulo e suas Unidades. realizada no dia 09 de
fevereiro de 2017. RESOLVE:

Art. I' Nomear, para constituírem o Núcleo Docente Estruturante - NDE do
referido curso, os professores abaixo relacionados:

Coordenadora Geral: Profa. Dra. Ana Elena Salva

Professores Profa. Msc. Ad dana Dias

Profa. Dra. Élida Zuffo

Profa. Msc. Kátia Lula Nakashigue

Prof. Dr. Mário Henrique de Castro Caldeira

Profa. Msc. Renata Priore Lima

Prof. Msc. Ricardo A. de M. Granata

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor nesta data

São Paulo. 13 de fevereiro de 2017

golf

idas Exatas e Tecnologia - ICET/UNIPDiretoria do
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