
PROCESSO 

INTERESSADO 

ASSUNTO 

Protocolo SICCAU 738123/2018 
CEF-CAU/BR / CEF-CAU/SC 

Posicionamento sobre a Oferta de Cursos de Formação Continuada em 
Arquitetura 

DELIBERAÇÃO Nº 082/2018- CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF,
na Sede do CAU/BR, nos dias 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 compete a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do 
Ministério da Educação o estabelecimento de normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação 
lato sensu, em nível de especialização, e cursos sequenciais; 

Considerando as Resoluções 01/2007 e 01/2017 CES/CNE, que estabelecem, entre outros, que os cursos 
de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação que atendam 
às exigências das instituições de ensino e que os cursos sequenciais são programas de estudos 
concebidos por Instituições de Educação Superior devidamente credenciadas pelo MEC para atender a 
objetivos formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos a estudantes regularmente 
matriculados em curso de graduação, a graduados ou àqueles que já iniciaram curso de graduação, 
mesmo não tendo chegado a concluí-lo; 

Considerando que conforme o art. 28 da Lei 12.378/2010 compete ao CAU/BR zelar pela dignidade, 
independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo; 

Considerando as atividades privativas dispostas na Resolução CAU/BR 51/2013, e conforme o art. 3º da 
Resolução CAU/BR 22/2012, que versa que a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por 
princípios de natureza educativa, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos 
profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, 
buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva; 

Considerando a Deliberação 18/2018-CEF-CAU/SC que solicita, entre outros, pos1c10namento do 
CAU/BR sobre os encaminhamentos dados pelo CAU/SC acerca das denúncias de oferta de cursos de 
Arquitetura de Interiores oferecidos a não graduados em Arquitetura e Urbanismo. 

DELIBERA: 

l. Informar ao CAU/SC que não compete ao CAU a regulamentação do sistema de ensino, e que a
oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, e cursos sequenciais a
estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, a graduados ou àqueles que já
iniciaram curso de graduação, mesmo não tendo chegado a concluí-lo, deve atender aos critérios
estabelecidos pelo MEC, e que atendam as exigências da Instituição de Ensino, independente da
sua área de formação;

2. Esclarecer que o exercício profissional de atividades privativas de Arquitetura e Urbanismo por
não habilitado caracteriza exercício ilegal da profissão conforme art. 7° da Lei 12.378/2010, e
deverá ser tratado no âmbito da fiscalização dos CAU/UF;

3. Manifestar apoio a iniciativa do CAU/SC, de conscientização dos cursos quanto as habilitações
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e restrições profissionais de seus egressos; 

4. Solicitar o envio desta deliberação a CEP-CAU/BR para conhecimento;

5. Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para conhecimento, solicitando:
a) Oficiar, em resposta, o CAU/SC com o conteúdo desta deliberação;
b) Sugerir que a Assessoria de Comunicação, com base na experiência do CAU/SC, e com a

colaboração da CEF e CEP-CAU/BR, produza matéria de esclarecimento sobre o tema, a ser
veiculado nacionalmente.

Brasília- DF, 31 de agosto de 2018. 
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