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PROCESSO - 
INTERESSADO CEF-CAU/BR 

ASSUNTO Encaminha Parecer Técnico à CPP-CAU/BR para conhecimento 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2020_CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL (CEF-CAU/BR), reunida ordinariamente em Brasília/DF, na Sede do 

CAU/BR, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020, no uso das competências que lhe conferem o art. 99 do 

Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a Deliberação n° 073/2019_CEF-CAU/BR, de 4 de setembro de 2019; e 

Considerando a ciência do I Seminário de Segurança do Trabalho promovido pela Comissão de 

Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPP-CAU/BR) em parceria 

com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO), nos dias 3 e 4 de fevereiro de 

2020. 

DELIBEROU: 

1 - Encaminhar, para conhecimento, o Parecer Técnico n° 003/CEF/2019 à Comissão de Política 

Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPP-CAU/BR). 

2 - Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa para conhecimento e remessa à 

Presidência do CAU/BR. 

 

Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. 

 

 
 

 

ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA 
Coordenadora 
 

________________________________________ 

JOSÉLIA DA SILVA ALVES 
Membro 
 

________________________________________ 

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA 
Membro 
 

________________________________________ 

MARIA ELIANA JUBÉ RIBEIRO  

Membro 
________________________________________ 

 

 

  

  

  

  

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(onseiho de Arquitetura e urbanismo do Brasil

E FORMAÇÃO - CEF-CAU/BR

PARECER TECNICO NO 003/CEF/2019

Brasília, 28 de agosto de 2019

PROCESSO: Protocolo SICCAU 951345/2019

ASSUNTO: Currículo dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

A Comissão de Ensino e Formação - CEF

l Relatório

Este parecer visa elucidar a Comissão quanto às mudanças de normativos que incidem sobre o tema
de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, e quanto aos recentes posicionamentos
do MEC sobre o assunto.

Diante de tais alterações, se faz necessário também rever o Parecer técnico desta Assessoria da CEF.
CAU/BR n' 2/2014, que buscou subsidiar a CEF quanto a aplicabilidade do Parecer do Conselho
Federal de Educação (CFE) n' 19/1987 e do Parecer da Câmara de Educação Superior (CES), do
Conselho Nacional de Educação (CNE) n' 96/2008, que trazem esboço de estrutura curricular para os
cursos de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, quando questionada pelo CAU/PI
sobre a análise de processo para a titulaçâo de pós-graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho em 201 4.

A CEF tem recebido diversos questionamentos sobre os procedimentos a serem adotados nas análises
de solicitações de registro de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, após a
revogação do Parecer C;FE n' 19/87 pelo Parecer CNE/CES n' 267/2018. Como exemplo cito:
938540/2019 941569/2019 - Ofício n' 40/2019/PRES-CAU/PB; 899428/2019 -- Deliberação CEFEP
CAU/AM n' 13/20191 929815/2019 - Ofício CTHEP n' 008-2019 que solicita a participação de
representante da CTHEP em reunião da CEF, para tratativa da revogação do Parecer CNE n' 19 de
1987

A CEF manifestou seu entendimento sobre o tema recentemente por meio da Deliberação CEF
CAU/BR n' 39/2019, declarando ser contrária à revogação do Parecer CFE n' 19/1 987 e da estrutura
curricular nele apresentada para o curso, assim como pela manutenção da Resolução CAU/BR n'
1 62/201 8, que determina a verificação do atendimento às diretrizes curriculares fixadas pelo CNE e do
histórico escolar do curso contendo disciolinas cursadas e caraa horária. no momento da análise Dará a
concessão do título.

Foram consultados os dispositivos legais abaixo, que constituem a regulamentação para o curso de
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho no âmbito federal, para os Arquitetos e
Urbanistas no âmbito do CAU e no conselho anterior de regulamentação da profissão, CONFEA/CREA.

a) Quanto à regulamentação da profissão de Arquiteto e Urbanista

A Lei Federal n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que àquele tempo regulou o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrónomo, já previu no parágrafo único do artigo 3'
o acompanhamento de outras designações referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e
pós-graduação para a profissão de arquiteto:
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:Art. 2' O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-

agrõnomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é
assegurado:
a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola
superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas,
existentes no País;

Art. 3' São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei as
denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrónomo, acrescidas
obrigatoriamente, das características de sua formação básica.
Parágrafo único. As qualificações de que trata este artigo poderão ser
acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização,
aperfeiçoamento e pós-graduação.' (grifo nosso)

Seguindo a mesma linha, a Lei Federal n' 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o
exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, trata:

'Art. 5' Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades
profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no
CAU do Estado ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. O registro habilita o profissional a atuar em todo o território
nacional.
Art. 6' São requisitos para o registro:
1 - capacidade civil; e
11 - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de
ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público.

Art. 55. Os profissionais com título de arquitetos e urbanistas, arquitetos e
engenheiro arquiteto, com registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREAs terão, automaticamente, registro nos CAUs com o
título único de arquiteto e urbanista.'(grifo nosso)

b) Quanto à regulamentação da Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho no
âmbito Federal:

A Lei Federal n' 7410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a Especialização de
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, e deu outras Providências,
especifica que este curso de especialização terá seu currículo fixado pelo Conselho Federal de
Educação e, que o exercício da sua atividade de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá de
registro no Conselho da respectiva profissão:

Art. I' - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho
será permitido, exclusivamente:
1 - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País,
em nível de pós-graduação;

Parágrafo único - O curso previsto no inciso l deste artigo terá o currículo
fixado pelo Conselho Federal de Educação, por proposta do Ministério iclg

)
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Trabalho, e seu funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o
inciso 11, na forma da regulamentação a ser expedida.(grifo nosso)

Art. .3' - O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na
especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá de
registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, após
a regulamentação desta Lei, e o de Técnico de Segurança do Trabalho, após o
registro no Ministério do Trabalho."(grifo nosso)

O Decreto Federal n' 92;530, de 9 de abril de 1986, que regulamenta a Lei n' 7.41 0/1985, repete o
disposto na Lei estipulando um prazo de 120 dias para o Ministério da Educação fixar o currículo
básico do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Determina ainda, que o
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ao qual os Arquitetos e Urbanistas eram vinculados,
defina as atividades dos Engenheiros e Arquitetos especializados em Engenharia de Segurança do
Trabalho, no prazo de 60 dias após a fixação dos currículos pelo Ministério da Educação:

Art. I' O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho é
permitido. exclusivamente:
1 - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-

graduação;

Art. 3' O Ministério da Educação, dentro de 120 dias, por proposta do
Ministério do Trabalho, fixará os currículos básicos do curso de
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, e do curso de
Técnico de Segurança do Trabalho, previstos no item l do artigo I' e no item l do
artigo 2'. (grifo nosso)

Art. 4' As atividades dos Engenheiros e Arquitetos especializados em
Engenharia de Segurança do Trabalho serão definidas pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA, no prazo de 60 dias após a fixação dos
currículos de que trata o artigo 3' pelo Ministério da Educação, ouvida a Secretaria
de Segurança do Trabalho - SSMT.(grifo nosso)
Art. 5' O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na especialidade
de Engenharia de Segurança do Trabalho, depende de registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. (grifo nosso)
Art. 6':As atividades de Técnico de Segurança do Trabalho serão definidas pelo
Ministério do Trabalho, no prazo de 60 dias, após a fixação do respectivo currículo
escolar pelo Ministério da Educação, na forma do artigo 3'.'

)

O Parecer CFE n' 19, de 27 de janeiro de 1987, traz a Proposta de Currículo Básico do Curso de
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, em cumprimento a Lei n' 7410/85 e ao
art. 3' do Decreto n' 92.530/86 supramencionados. O Parecer cita a reunião realizada à época pela
CEEng na qual a Comissão definiu a caracterização do profissional em tela e a estrutura curricular do
respectivo curso de especialização, partindo do pressuposto de que "A Engenharia de Segurança do
Trabalho deve voltar-se principalmente para a proteção do trabalhador em todas as unidades laborais
no que se refere a questões de segurança, incluindo higiene do trabalho, sem interferência específica
nas competências legais e técnicas estabelecidas para as diversas modalidades de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia". No parecer. foram especificados: o tempo de duração do curso de 2
semestres letlvosl a carga horária total do curso de 600 horas; o número de 550 horas-aula
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obrigatóriasl o número de 60 horas-aula optativas; e, as disciplinas e suas respectivas cargas horárias.
A caracterização do profissional, anexa ao parecer, se tornou a base para a definição das atividades
destes profissionais nas resoluções elaboradas pelos Conselhos Confea e CAU.

O Parecer foi encaminhado ao Conselho Federal de Educação do Ministério da Educação (CFE-MEC),
onde foi aprovado por unanimidade em 27/01/1987. Posteriormente, o Despacho do Ministro da
Educação de 09 de março de 1 987 (pág. 68, Seção 1 , DOU de 1 1/03/1987) homologou o Parecer CFE
n' 1 9/1 987 nos seguintes termos:

DESPACHOS DO MIN:ESTRO
:Em 09 de Março de !98;7

O MINISTRO oa ES'FADA DÀ EDUCAÇÃO aproyê Q Reg.imçhtp Unífiéadê ãaâ Fáçul
dadê$ 1$tegradas do Litoral C+çaTinQnse.. mantidas pela Fundação de Ens;X
ho do Pólo Geoêducqcionai do Vale ão lta:jaÍ., éstaãa de: Santa ;Caçar;ina.

Noà tetmós.e para QP efei.to9 dg àrtigó ?9 da .r.ei .Q9 W.lõS, de 14. ©e de
àémbro de ],983.. o Ministro de estado:da Edqcagão aprova o aumento de
61) (sessenta) vagas para o curso de Ciência aê.computação..úlnist='adó pg
[o instituto: }:un]c]pa:]. de Ensino; Superior de Sãa CaetaÓo do Sul, Estada
de sãa Paulo,. éend0 30 (:trinta:) para cada petíodó {vpsperti,nó e notar
nõ). (Ptoéesso n'> +3000.Da!:.c44/07 ) . , '

n'? 806/86 é aprova g a;lteração..do voto contida no Parecer ng 492/86,
referente a.denominação dos d$rsós eredeúciados, que passan a $er de
A9roõohià aria dç çonçehSração' em Produção üeg;t;i; a' de. zootecnla:. :rea
dà cóncantraçao em. produção Àni.mal,,. oferecidos 'a nível' de 'mestrados .pé
la Universidade Estbdua]. Paulls.ta- JÚ:llo de +lesqutta Filho. rottoaglndo
os seus et ei-tos ã. data da EKlmella titçl]açãa. {Ptocçsso n? 23001.001].40/$6=80) .

nQ 19/87. vorãvel à.apróvaçãó do cu=ríctilo báéieo do curso àe. espe -
cia'llzação em Engenhar:la de Seg.trança dó I'rabalha, de acordo. eon o ' dí$
pos!? na Lei. nq.?..4.J,O de.27 de hoVeii\bro de IPês .e ho Decreto n+' 92.$30.r
de Q9 .de abril de '1986. {Processo nç 230dl.ooiosó/86 S). ; ''

aQRÇa' :BOBNnÀusEN

O Parecer CNE/CES n' 96, de 12 de junho de 2008, que respondeu consulta sobre a vigência do
Parecer CFE n' 19/1987. o reiterou e o considerou vigente e aplicável, esclarecendo que, "para terem
validade, os cursos de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho devem atender
ao disposto no Parecer CFE n' 19/1987, assim como o estabelecido na Resolução CNE/CES Ro
1/2007, até que nova norma venha a regulamentar o assunto.' (grifo nosso)

A análise do Parecer CNE/CES n' 96/2008 entendeu que o Parecer CFE n' 1 9/1987 e as Resoluções
que definem carga horária para os cursos de pós-graduação /afo senso/especialização (carga horária
mínima de 360 horas) "são dois atou normativos distintos, sendo que o Parecer tem aplicação
específica aos cursos de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, enquanto a
duração prevista nas Resoluções tem caráter geral, aplicando-se a cursos de especialização'
Entendeu também que "para os cursos de especialização em Engenharia de Segurança do .
Trabalho, deve, portanto, ser observada a duração definida no Parecer CFE Ro 19/1987, até quem
outra norma venha a substituí-lo". (grifo nosso)
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O Parecer CNE/CES n' 96/2008 não chegou a ser homologado pelo Ministro da Educação, havendo
ainda a observação 'aguardando homologação" no arquivo disponível em site do MEC.

A Lei Federal n' 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, assegura às universidades a autonomia de fixar os currículos dos seus cursos e
programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes:

'Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem
prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

11 - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais
pertinentesl

)

Recentemente, o Parecer CNE/CES n' 267, de 15 de maio de 2018, trata da consulta da Secretaria
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) ao CNE sobre o currículo estabelecido
pelo Parecer CFE n' 19/t987 e pelo Parecer CNE/CES n' 96/2008 para os cursos de especialização
lato sensu em Engenharia e Segurança do Trabalho, questionando se estão em consonância ao artigo
53, inciso 11, da Lei n' 9.394/96.

A análise do Parecer 267/2018 considera que os Pareceres CFE n' 19/1987 e n' 96/2008 são normas
vigentes, embora limitem o cumprimento do art. 53, ll da Lei 9.394/96, que assegura às universidades a
autonomia de fixar os currículos dos seus cursos e programas. Não havendo outros pareceres que
tratem da definição de currículo para cursos de pós-graduação, a análise é complementada com a
citação de outros pareceres que tratam da graduação, como:

o Parecer CNE/CES n' 776/97, defende que as instituições de ensino superior tenham ampla
liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integrallzação dos currículos. E que
as diretrizes curriculares devem indicar os tópicos ou campos de estudo, evitando fixar conteúdo
específico com cargas horárias pré-determinadas;

o Parecer CNE/CES n' 583/2001 . defende que diretrizes são referenciais curriculares que devem ser
seguidos pelas instituições, ao mesmo tempo que deve ser preservada a flexibilidade, a criatividade e a
responsabilidade das instituições ao elaborarem suas propostas currlcularesl

o Parecer CNE/CES n' 67/2003 que fala do currículo mínimo como uma exigência ultrapassada e das
diretrizes curriculares nacionais como aoenas uma referência para as instituições.

A análise do Parecer 267/2018 concluiu ser mais importante a definição de diretrizes do que de
currículos mínimos com disciplinas e cargas-horárias específicas pois, havendo a indicação de
flexibilização para os cursos de graduação, etapa mais estruturante e de maior duração na formação, é
contrastante haver vigência de currículo mínimo para um curso de pós-graduação.

Posteriormente, o relator (Ja matéria encaminha as conclusões abaixo à Câmara de Educação Superior

(CES), que aprova:

A instituição que cumpre a carga horária estipulada no Parecer CFE n' 19/1987 e pelo Parecer
CNE/CES n' 96/2008, mas cria seu currículo próprio com denominações diferentes das disciplinas.
neles descritas, não descumpre nenhuma normal

/
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Não há previsão legal de cumprimento de currículo mínimo por curso /afo senso, e que "conselhos
profissionais não têm poder regulatório ou de fiscalização em cursos superiores previstos nas
normas e legislação educacional.";

Os Pareceres CFE n' 19/1987 e CNE/CES n' 96/2008, estão em conformidade com o disposto no
artigo 53, inciso ll da Lei n' 9.394/96, porém, que a Lei não prevê a determinação de conteúdo mínimo
para cursos e programas, e que 'não é razoável que seja incorporada a previsão de carga horária
mínima a um curso de especialização por conselhos profissionais";

O Parece CFE n' 19/87 deu norma prévia curricular ao curso, mas o Parecer CNE/CES 96/2008 não
deveria reforça-lo por não ser legislação vigente, já que a Lei n' 9394/96, anterior a ele, pressupõe o
fim de currículos mínimos na graduação. Concluindo. por fim, que ambos são discordantes e
revogando o Parecer CNE/CES n' 96/2008.

Como consequência, o Despacho do Ministro da Educação de 17 de julho de 2018, homologou o
Parecer CNE/CES n' 267/2018, esclarecendo que devem ser revogados os Pareceres CFE n' 19/87 e
CNE/CES n' 96/2008, por não encontrarem respaldo na Lei n' 9.394/1996. Esse Despacho foi
posteriormente alterado pelo Despacho do Ministro da Educação de I' de outubro de 2018,
resultando no seguinte texto:

"Gabinete do Ministro

Despacho de I' de outubro de 2018

C)nde se lê:

'o qual esclarece que devem ser revogados, por não encontrarem respaldo na Lei
n' 9.394, de 20 de dezembro de 1 996, os Pareceres CFE n' 1 9/1 987 e CNE/CES n'
96/2008, que estabeleceram currículo mínimo para os cursos de especialização lato
sensu em Engenharia e Segurança do Trabalho, conforme consta do Processo n'
23000.043503/201 7-21 .'
Leia-se:

'o qual esclarece que deve ser revogado, por não encontrar respaldo na Lei n'
9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Parecer CNE/CES n' 96/2008, que aprova o
currículo básico do curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho, conforme consta do Processo n' 23000.043503/201 7 21 .

c) Quanto a carga horária dos cursos de especialização

A Resolução CNE/CES n' 1, de 6 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta
dos cursos de pós-graduação /afo senso denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema
Federal de Educação Superior, conforme prevê a Lei n' 9.394/1996, revogou a Resolução CNE/CES n'
1, de 8 de junho de 2007, que tratava do assunto. A Resolução n' 1/2018 manteve a carga horária
mínima de 360 horas para os cursos de pós-graduação /afo senso:

Art. I' Cursos de pós-graduação /afo senso denominados cursos de especialização
são programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de
complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e
desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no
mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por profissionais tecnicamente

mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações do terceiro,
setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. L
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Art. 7' Para cada curso de especialização será previsto Projeto Pedagógico de
Curso(PPC), constituído, dentre outros, pelos seguintes componentes:
1 - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas,
contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no
processo educacional, com o respectivo plano de curso, que contenha objetivos,
programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes.
avaliação e bibliografia;

Art. 8' Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser
acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar,
obrigatória e explicitamente:
1 - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2' desta
Resolução;
11 - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da
carga horária de cada atividade acadêmica;
111 - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua
respectiva titulação.

d) Quanto às normativas dos Conselhos profissionais

A Resolução CONFEA n' 359, de 31 de julho de 1991, que dispõe sobre o exercício profissional, o
registro e as atividades do Engenheiro de Segurança do Trabalho, normatizou o registro dos
Engenheiros de Segurança do Trabalho no âmbito dos CREA e a forma de anotação do registro em
carteira, exigindo a apresentação dos certificados do currículo cumprido, conforme o Parecer CFE n'
19/87, além de especificar as atividades dos profissionais em tela, conforme determina o art. 4' do
Decreto Federal n' 92.530/1 986:

'Art. I' - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho é
permitido, exclusivamente:
1 - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de
especialização, a nível de pós-graduação, em Engenharia de Segurança do
Trabalho;

Art. 2' Os Conselhos Regionais concederão o Registro dos Engenheiros de
Segurança do Trabalho, procedendo à anotação nas carteiras profissionais já
expedidas.
Art. 3' Para o reglstro, só serão aceites certificados de cursos de pós-
graduação acompanhados do currículo cumprido, de conformidade com o
Parecer n' 19/87, do Conselho Federal de Educação. (grifo nosso)
Art. 4' - As atividades dos Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de
Engenharia de Segurança do Trabalho, são as seguintes:"(grifo nosso)

)

Seguindo a mesma linha, a Resolução CAU/BR n' 162, de 24 de maio de 2018, dispõe sobre o
registro do título complementar e o exercício das atividades do arquiteto e urbanista com
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, traz o regramento para registro exigindo o
cumprimento das diretrizes curriculares fixadas pelo CNE e define as atividades dos arquitetos e
urbanistas no exercício da especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho:
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"Art. I' A habilitação para o exercício das atividades de especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho pelos arquitetos e urbanistas dependerá de
registro profissional ativo e do registro do título complementar de "Engenheiro (a)
de Segurança do Trabalho (Especialização)" em um dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), nos termos desta
Resolução. (grifo nosso)
Art. 2' O exercício das atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho é
permitido, exclusivamente, ao arquiteto e urbanista que seja:
1 - portador de certificado de conclusão de curso de especialização, em nível de
pós-graduação, em Engenharia de Segurança do Trabalho; ou
11 - portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança
do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho; ou
111 portador de registro de Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo
Ministério do Trabalho, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da extinção do curso
referido no item anterior.
Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, o título único de arquiteto e
urbanista compreende, em conformidade com o art. 55 da Lei n' 12.378, de 2010,
os títulos de arquiteto, arquiteto e urbanista e engenheiro arquiteto. (grifo nosso)
Art. 3' Ficam asseguradas aos arquitetos e urbanistas possuidores de anotação da
especialização de Engenheiro (a) ou de Engenharia de Segurança do Trabalho
efetuada pelos então Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA) antes da entrada em vigor da Lei n' 12.378, de 2010, as prerrogativas
estabelecidas na Lei n' 7.410, de 1985, e nos normativos específicos do CAU/BR.
(grifo nosso)
Art. 4' O registro da titularidade complementar de "Engenheiro (a) de Segurança
do Trabalho (Especialização) no CAU deverá ser requerido pelo arquiteto e
urbanista, com registro ativo no CAU, por meio do preenchimento de formulário
específico disponível no ambiente profissional do Sistema de Informação e
Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo(SICCAU).(grifo nosso)
Art. 5' No ato do preenchimento do requerimento, o interessado deverá instruir o
formulário com o certificado de conclusão de curso de pós-graduação acompanhado
do respectivo histórico escolar, apresentados na forma de arquivos digitais,
contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

$ 2' O curso deve atender as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), conforme determina o parágrafo único do art. I'
da Lei 7.410, de 1985, observando-se as disciplinas básicas exigidas, a carga
horária e o tempo de integralização mínimos e os requisitos do corpo docente
exigidos pela legislação educacional em vigor.(grifo nosso)

$ 1' Os procedimentos para análise do requerimento serão definidos por meio de
instrução específica emitida pelo CAU/BR, por meio da Comissão de Ensino e
Formação (CEF-CAU/BR). com a finalidade de orientar e instruir os CAU/UF
quantos aos procedimentos administrativos, com base no Manual de Atos
Administrativos e Normativos de Competência do CAU/BR. (grifo nosso)

)

6' (An )

8' (Art

Parágrafo único. O título complementar a ser cadastrado no SICCAU, no
registro do profissional, nas certidões a serem expedidas, nos Registros d! y
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Responsabilidade Técnica (RRT) a serem efetuados e na Carteira de Identificação
Profissional. será de "Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
(grifo nosso)

Art. 1 0. As atividades dos arquitetos e urbanistas no exercício da especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho, em conformidade com normativo
educacional vigente, são:

Art. 13. O arquiteto e urbanista, que já possui o título complementar de
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho" registrado no CAU e a

Carteira de Identificação Profissional emitida, poderá solicitar a troca da sua carteira
no CAU/UF pertinente para que a nova Carteira contemple a nova nomenclatura de
título complementar "Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho (Especialização)".
por meio do requerimento de segunda via de carteira, nos termos da norma
específica do CAU/BR sobre carteiras

A CEF-CAU/BR, em respeito ao $ 1' do art. 6' da Resolução CAU/BR n' 162/2018, criou a proposta
de Instrução Normativa que trata da análise da documentação apresentada nos "requerimentos de
registro da titularidade complementar de Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização) no
CAU". A proposta foi aprovada e encaminhada à presidência pela Deliberação CEF-CAU/BR n'
94/2018 e até o momento não foi assinada e publicada. Na proposta, a CEF considera a estrutura
curricular, carga horária e tempo de duração do curso descritos no Parecer CFE/CESU n' 19/1987
como critérios a serem analisados quando da solicitação de anotação do curso em registro. No
documento, a CEF cita que diante da alteração dos normativos vigentes no sistema de ensino que
servem de referência para a instrução, a CEF analisará e deliberará sobre as alterações que forem
necessárias.

A Resolução CAU/BR n' 21, de 5 de abril de 2012, dispõe sobre as atividades e atribuições
profissionais do arquiteto e urbanista. Traz em seu artigo 3' as atividades que representam as
atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas e, entre elas a de Engenharia de Segurança do
1 1 duall lu.

Por fim, a Decisão Plenária do CONFEA Ro: PL-1395/2018, de 10 de agosto de 2018, decidiu por
unanimidade manifestar-se contrariamente ao Despacho do Ministro da Educação de 01/1 0/201 8, que
revogou o Parecer CFE n' 19/1987 e o currículo do curso nele contido, assim como manifestação
formal do Conselho junto aos órgãos do governo federal relacionados ao tema.

Recentemente, CEF-CAU/BR manifestou sua posição contrária à revogação do Parecer CFE 1 9/1 987
por meio da Deliberação CEF-CAU/BR n' 039/2019, de 07 de junho de 201 9.

11 Análise

Considerando a legislação acima apresentada, pondera

a) A partir da vigência da Lei n' 12.378/2010, a orientação, disciplina e fiscalização do exercício da
profissão de Arquitetura e Urbanismo constituem função do CAU/BR e dos CAU/UF. O exercício da
atividade de Engenheiro de Segurança do Trabalho é, também, de competência do arquitetong
urbanista, por força da Lei n' 741 0/85.
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b) A Lei 7410/1985 determina que o curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho terá seu currículo fixado pelo CFE, por proposta do Ministério do Trabalho. O Decreto Federal
n' 92.530/1986 repete o disposto na Lei estipulando um prazo de 120 dias para o Ministério da
Educação fixar o currículo básico do curso. Fica evidente que essas normativas se preocuparam com a
padronização dos currículos do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho,
visando também garantir conhecimentos mínimos fundamentais para o exercício das atividades aos
egressos desses cursos. O Parecer CFE n' 19/1987 deixou claro que estava definindo o currículo do
curso em cumprimento da Lei e do seu Decreto regulamentador porém, se revogado, o currículo
ficará pendente de definição.

c) Considero que, no arquivo digital do Parecer CFE n' 19/1987 disponível no portal do MEC, há uma
observação escrita à mão sobre a homologação do parecer em Diário Oficial da União (DOU) em
março de 1987, durante esta análise a homologação foi confirmada na pág. 68 da seção 1 , do DOU de
1 1/03/1987, como Despacho do Ministro da Educação de 09/03/1987. Essa homologação não é citada
no Parecer CNE/CES n' 96/2008, no Parecer CNE/CES n' 267/2018 e no Despacho do Ministro da
Educação de 01/10/201 8.

d) O Parecer CFE n' 19/87, homologado pelo Ministro da Educação em 09/03/1987, não parece ter
sido revogado, e o Parecer CNE/CES n' 96/2008, que não havia sido homologado pelo Ministro da
Educação foi revogado em 2018 pelo Despacho de I' de outubro. Não há certeza da revogação do
Parecer CFE Ro 19/87 pelo MEC.

e) Embora a Lei n' 9.394/96 não preveja a determinação de conteúdos e programas para os cursos,
assim como cita o relator do Parecer CNE/CES n' 267/2018, a Lei n' 7.410/1985 e o Decreto Federal
n' 92.530/86 determinam que o curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho tenham seu currículo fixado pelo CFE.

f) Embora o atual entendimento do MEC seja de assegurar às universidades a autonomia de fixar os
currículos dos seus cursos e programas, é fundamental considerar a importância do curso de
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho na identificação e no controle de riscos à
segurança e saúde dos trabalhadores, na redução do potencial de acidentes e na melhoria do
desempenho em geral dos funcionários de uma organização.

g) O curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho difere dos demais por ser
regido por legislação federal específica e não foi identificado outro curso de pós-graduação /afo senso
que confira atribuição profissional.

h) A carga horária mínima de 360 horas definida para os cursos de especialização na Resolução
CNE/CES n' 1/2018 implica na diminuição de 40% da carga horária anteriormente definida no Parecer
CFE n' 19/87 para o curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Essa
considerável diminuição na carga horária total prejudica o aprofundamento de vários conhecimentos
necessários para a atividade profissional.

i) Havendo a revogação do Parecer CFE 19/1987, o curso de Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho ficará sem currículo vigente e, consequentemente, não haverá justificativa para.
a análise curricular do curso no CAU. {
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111 Conclusão

Pela análise acima sugiro à CEF e ao CAU/BR

a) Em cumprimento ao parágrafo único do art. I' da Lei n' 7.410/1985 e art. 3' do Decreto Federal n'
92.530/86, iniciar gestão junto aos órgãos competentes para buscar a manutenção do currículo
estabelecido no Parecer CFE n' 19/87 ou a sua substituição, mediante definição do currículo ou de
referenciais curriculares que equalizem os conhecimento adquiridos nos cursos de especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho. Procurar assim garantir o ensino dos conteúdos básicos
necessário para a prática das atividades exercidas por estes profissionais e a correspondência desses
conteúdos com as atividades definidas pelos Conselhos Profissionais em suas resoluções específicas.

b) Rever os critérios de análise dispostos na proposta de Instrução Normativa aprovada pela
Deliberação CEF-CAU/BR n' 94/2018, em caso de confirmação da revogação do Parecer CFE n'
1 9/1 987

A consideração superior

Brasília, 28 de agosto de 201 9

À.,:L .«,. .á«-- q,,a
" DANIELE DE CASSIA GOBmEK

Analista Técnica de Órgãos Colegiados com Ênfase em Ensino, Formação e Relações Internacionais
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