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DELIBERAgAO N ' O07/2019 - CEF-CAU/BR

PROCESSO

INTERESSADO
ASSUNTO

A COMISSAO DE ENSINO E FORMAGAO CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente ed Brasilia-
DF, na Side do CAIJ/BR, nos dias 31 de janeiro e I ' de fevereiro de 2019, no uso das coqlpet&ncias

que ]he conferem o art. 99 do Regiments Interno do CAU/BR, ap6s anflise do assunto em eljfgrafe, e

Considerando o art. 4' da Lei 12378, de 31 de dezembro de 2010, que determina que olCAU/BR
organizara e manterf atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades de arquitetura e t#banismo,
incluindo o currfculo de todos os curses oferecidos e os proletos pedag6gicos; e o art. 6' qa referida
lei, que determina que sio requisitos para o registro capacidade civil e diploma de gra(4juagao em
arquitetura e urbanismo, obtido em instituigao de ensino superior oficialmente reconhecida lPelo poder
piiblico;

Considerando a Portaria Normativa n ' 40, de 12 de dezembro de 2007, que instituio e-MEF, sistema
eletr6nico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informag6es relativas aos processos de jregulagao
da educagao superior no sistema federal de educagao, e que o sistema tem acesso piiblico ql & a fonts
oficial de informag6es sabre os atos de autorizagao, reconhecimento e renovag6es de reconhqjcimento;

Considerando que o Decreto n ' 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em seu art. 72 jconsidera
inegularidade administrativa, passiveis de aplicagao de penalidades, a prestagao de informa#6es salsas
ao Minist6rio da Educagao e omissio ou distorgao de dados fornecidos aos cadastros # sistemas
oficiais da educagao superior, especialmente o Cadastro Nacional de Cursor e InstiqHig6es de
Educagao Superior - Cadastro e-MEC; e que confomle art. 103 as IES, independenteme4te do seu
sistema de ensino, manterio deus dados atualizados junta ao Cadastro e-MEC, ma4tido polo
Minist6rio da Educagao.

Considerando as Deliberag6es 63/2015, 64/2015, 65/2015, 001/2018 e 002/2018 CEF-CAP/BR que
aprovam metodologias para Cflculo de Tempestividade e Cadastro de Curios no CAU/BR;

DELIBERA

l lsentar o coordenador de inserir no SICCAU os documentos de autorizagao, recon#ecimento e
renovag6es de reconhecimento, quando as mesas estiverem devidamente infomlada:l no eMEC,
mantendo a exig6ncia da insergao do PPC atualizado e demais requisites das Deliberagges 63/2015,
64/2015, 65/2015 e 002/2017 CEF-CAU/BR e respectivos tutoriais, para fins de CADAFDRO junto
ao CAU/BR;
Solicitar o compartilhamento do conteiido delta deliberagao com as assessorias das Cbmiss6es de
Ensino e Formagao dos CAU/UF, por interm6dio do conselheiro representante das IES;
Enviar etta deliberagao a Presid&ncia do CAU/BR para conhecimento e tomada d+s seguintes
provid6ncias:
a) Informar a Presid&ncia e Comissio de Ensino e Fomlagao dos CAU/UF acerca do cobteado delta
deliberagao.
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