
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão de Ensino e Formação 
PROCESSO 
INTERESSADO CEF-CAU/BR 
ASSUNTO Intempestividade e Registro Egressos Faculdade Pitágoras de Ipatinga 

DELIBERAÇÃO Nº 077/2018-CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Bras.ília-DF, 
na Sede do CAU/BR, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, no uso das competências que lhe conferem o 
art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 
Considerando que o art. 6º da Lei 12378, de 31 de dezembro de 201 O, 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 (grifo nosso) pelo poder público;
Considerando o Decreto nº 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); 
Considerando que o artigo 46 Decreto nº 9235/2017 determina que a instituição protocolará pedido de 
reconhecimento de curso no período compreendido entre cinquenta por cento do prazo previsto para 
integralização de sua carga horária e setenta e cinco por cento desse prazo (grifo nosso), observado o 
calendário definido pelo Ministério da Educação, determinação reiterada pelo art. 31 da Portaria 
Normativa MEC nº 23/2017, de 21 de dezembro de 2017; 
Considerando o art. 101 da Portaria Normativa MEC nº 23/2017, de 21 de dezembro de 2017, que 
dispõe que os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não 
tenham sido concluídos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, 
exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas, e em seu parágrafo único dispõe que a 
instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for proferida a decisão 
definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação externa in loco. 
Considerando as Deliberações 63/2015, 64/2015, 65/2015, 001/2018 e 002/2018 CEF-CAU/BR que 
aprovam metodologias para Cálculo de Tempestividade e Cadastro de Cursos no CAU/BR; 
Considerando a Deliberação 076/2018 CEF-CAU/BR, que delibera sobre o cálculo de Tempestividade 
de Cursos de Arquitetura e Urbanismo, e aprovam o cálculo de tempestividade da solicitação do 
reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo (MEC 1183207) da Faculdade Pitagoras de 
Ipatinga com resultado intempestivo, e orientam os CAU/UF a NÃO REGISTRAR os egressos oriundos 
do Curso ora apresentado, até a manifestação da SERES-MEC, ou até que a Portaria de 
Reconhecimento do curso seja publicada pelo MEC. 
Considerando o Ofício DDI 18712018 assinado pela Representante Legal da Faculdade Pitágoras de 
Ipatinga, apresentando argumentos e atestando por parte da IES a regularidade do protocolo de 
reconhecimento; 
Considerando a presunção de legitimidade do documento emitido pela IES apresentado pelo egresso 
para fins de registro, e que a negativa 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; 

DELIBERA: 

1. Informar a Secretaria de Regulação do Ensino Superior - SERES-MEC que o CAU efetuará o
registro dos egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo (MEC 1183207) da Faculdade
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Pitagoras de Ipatinga, baseado na presunção de legitimidade dos documentos apresentados, 
emitidos pela IES, até manifestação desse órgão ministerial; 

2. Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento solicitando:

a) Encaminhar ofício à Diretoria de Supervisão da Educação Superior -DISUP da Secretaria
de Regulação do Ensino Superior - SERES/MEC, enviando esta deliberação e os

documentos anexos, solicitando verificação do resultado INTEMPESTIVO do cálculo de
tempestividade efetuado pela CEF-CAU/BR para o protocolo de reconhecimento do curso
de número 1183207 - Faculdade Pitágoras de Ipatinga, e orientação quanto ao aceite dos
documentos apresentados para fins de registro profissional;

b) Encaminhar ofício à Procuradoria Institucional da Faculdade Pitagoras de Ipatinga
informando do conteúdo desta deliberação.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018 .

ANDREA VILELLA 
Coordenadora 

HÉLIO 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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ANEXO I - Cálculo de Tempestividade de Cursos de Arquitetura e Urbanismo 

VERIFICAÇÃO OE REGULARIDADE DE CURSO 

lnstituicão de Ensino Suoerior (IES): 

Siala da IES: 

Códiao MEC da IES: 

Códiao MEC do curso: 

Município: 

Unidade da Federação: 

Nº -do vrocesso de reconhecimento: 

Data de início de funcionamento do curso: 

Peridiocidade {lntegraliz.ação} em anos: 

Data do protocolo de requerimento de 
reconhecimento do curso: 

FACULDA.DE PrTAGORAS DE IPATINGA 

FPI 

2Z,1 

1183207 

IPATtNGA 

MG 

20171411$ 

12108/201:i 

02/10/2017 

prazo para protocolo do pedido de reconhecimento: 

entre 11/2/2016 e 12/5/2017

Protocolo de reconhecimento tempestivo? 

Orientação quanto ao registro de seus 
egressos conforme legislação em vigor: 

O REGISTRO PODERÁ SER EFETUADO EM CARÁTER 
PROVISÓRIO, ATÉ A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 
DE RECOIIHECLMENTO DO CURSO, EM RAZÃO DA 
PRESU!IÇÀO DE LEGrTIMIDADE DO OOCUMEHTO 

EMITIDO PELA IES 

Cálculo de Tempestividade 
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Ac.isso à lnlorm-,ção 
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1 flU;ll.'tES j1 
ATOREGUt.ATÓRJO 

• DETALHES O.A lES 

(Códis,o) Nome d� lES: 

t) RELAÇÃO OE CURSOS 

l\eo1'tro(�j, 1 • l de 1 

�e-MEC 

Pág,llb !. d• l 

e OETALHES 00 CURSO· (1183207) Oadtarelado em A.RQUITETlJRA E URllANlSMO

Mcxfhhd.a.c:h::: 

Dar..a de inicio de 

tun<.ton;,mê-nto: 
1UOS/20D Cratulto" 

OENl$E OE SOUZA CEí<OU!:11\A tt<\SC!Mft!TO 
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Imagem 1- dados do Curso e data início (e-MEC) 

€) e-MEC • Minist�rio da Educação • Google Chrome 

<D Não seguro I emec.mec.gov.br/emec/comum/.acompanhamento-processu3l?e268fba8e236c47a,;89b6d9cblf8705d=-Mj ... 

SERES/DIREG/CGARCES 
IES: 
Processo N°: 

(227 l) FACULDADE PITÁGORAS 01: IPATINGA· 
201714115 

Protocolado em: 02-10-2017 
Loc.al de Oferta:
npo de processo: 

Unidade SEDE, Ruo J�quitib� 401, Horto· lpati.�gotMG 
Reconhecimento de Curso 

Curso: (1183207) AAQUITETURA E URBANISMO 
íPresencial - 6acharelado) 

SECRETARIA - ANÁLISE DESPACHO SANEADOR 
Resultado: Parcialmente Sat,�fatóno 

INEP • AVALIAÇÃO 

Legendo: 

1 Processo aguardando manifestação(MEC/!:S). 

� Proces.so �nccntra··s'° no �tor. 

Processo enc�ntrap-se em análise. 

I Y, Processo em fase de conclusão. 
'� 
� Processo em fase de finalização. 
<::/ Processo conclusão. 

Imagem 2 - protocolo de Reconhecimento (e-MEC) 

Setor Comercial Sul (ses), Quadra 2, Bloco e - Ed. serra 
ºAur 

a, Salas 401 a 409 / CEP: 70.300-902 Brasília/DF I Telefone: (61) 3204-9500 
, ,.. 

\/ 
� www.caubr.gov.br · ,..

�� � � 

4 


