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PROCESSO

INTERESSADO

ASSUNTO Registro dc egressos de cursos sem reconhecimento

DELIBERAÇÃO N' 096/2018 - CEF-CAU/BR

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO CEF-CAU/BR, reunida extraordinariamente em
Brasília-DF, no dia 18 de outubro 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 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 oHlcialmente reconhecida (gri fo 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
110sso

Considerando que o artigo 46 Decreto n' 9235/2017 determina que a instituição piotocolará pedido de
reconhecimento de cuido no período compreendido entre cinquenta por cento do prazo previsto pala
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 n' 23/2017, de 21 de dezembro de 2017;

Considerando o art. 101 da Portaria Normativa f\4EC n' 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 De]iberações 63/2015, 64/20]5, 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 prestmção de legitimidade do documento emitido pela IES apresentado pelo egiesso
para fins de registro, e que a negativa de registro pode trazer prquízo aos egressos do curso em questão,
até resposta por parte da Secretaria de Regulação do Ensino Superior -- SERES-MEC;

Considerando as Deliberações 83/2018 e 85/2018, que autorizam o registro provisório de egressos de
cursos sem reconhecimento, diante da presunção de legitimidade do documento emitido pela IES
apresentado pala fins de registro;

DELIBERA

Consultar a Assessoria Jurídica sobre a possibilidade de revisão das deliberações CEF-CAU/BR n'
083/2018 e 085/2018, no sentido conferir autonomia a cada CAU/UF para acatar ou não a
orientação da Comissão;
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2 Informar aos CAU/UFs que, a partir da publicação do reconhecimento dos cursos até então
intempestivos, os eventuais registros provisórios concedidos sob presunção de legitimidade do
diploma apresentado poderão ser automaticamente convertidos em registro definitivo, sem a
necessidade de uma nova deliberação de comissão.

Brasília -- DF, 1 8 de outubro de 2018
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