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PROCESSO 819326/2019 

INTERESSADO CEF-CAU/BR 

ASSUNTO 

Encaminha relatório sintético do Projeto Piloto de Acreditação de Cursos pelo 

CAU, aprova o resultado das visitas in loco aos cursos da edição piloto, e dá 

outras providências. 

DELIBERAÇÃO Nº 007/2020_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, 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° 067/2018_CEF-CAU/BR, que aprova o Plano de Trabalho da 

Acreditação de Cursos do CAU/BR; 

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica com o CAU/SP para o desenvolvimento de ações 

conjuntas visando a implantação e execução do Projeto Piloto de Acreditação de Cursos de Arquitetura 

e Urbanismo do CAU, conforme DPABR Nº 0027-04, de 13 de dezembro de 2018; 

Considerando a execução do Projeto Piloto, entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, pela Comissão de 

Ensino e Formação do CAU/BR, com o apoio da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP; 

Considerando o recebimento das cartas de recomendações das Comissões Avaliadoras (CAV) de todos 

os cursos participantes desta edição; 

Considerando a Deliberação n° 001/2020_CEF-CAU/BR, que aprova o resultado do Projeto Piloto de 

Acreditação de Cursos pelo CAU, propõe a prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica com o 

CAU/SP e dá outras providências; 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0098-10/2020, que autoriza a prorrogação do 

Convênio de Cooperação Técnica com o CAU/SP para a elaboração de relatório conclusivo do Projeto 

Piloto de Acreditação de Cursos pelo CAU; e 

Considerando que o Plenário do CAU/BR, reunido ordinariamente em Brasília/DF nos dias 16 e 17 de 

janeiro de 2020, solicitou à CEF-CAU/BR maiores esclarecimentos acerca do projeto em epígrafe.     

DELIBEROU: 

1 - Encaminhar o relatório sintético do Projeto Piloto de Acreditação de Cursos pelo CAU, que dispõe 

sobre fundamentação legal, breve histórico, princípios, objetivos, critérios, metodologias adotadas para 

a instrumentalização da certificação e resultado das visitas in loco, para apreciação pelo Plenário do 

CAU/BR durante sua próxima reunião ordinária, prevista para o dia 13 de fevereiro de 2020. 

2 - Aprovar o resultado das visitas in loco aos cursos de arquitetura e urbanismo participantes desta 

edição piloto, propondo ao Plenário do CAU/BR a concessão do certificado de acreditação àqueles que 

atenderam os critérios para acreditação, nas seguintes categorias administrativas: 

a) Pública Federal; 

b) Pública Municipal; e 

c) Privada sem fins lucrativos.  
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3 - Reiterar as proposições e as solicitações constantes dos itens 2 e 4 da Deliberação n° 001/2020-CEF-

CAU/BR: 

“2 - Propor a divulgação do resultado durante a 100ª Reunião Plenária do CAU/BR, 

agendada para os dias 19 e 20 de março de 2020, e solicitar a convocação dos 

coordenadores dos cursos acreditados, indicando o centro de custos 1.01.01.008 - 

PROJETO - Acreditação de cursos de Arquitetura e Urbanismo do CAU (Projeto 

Piloto) para as respectivas despesas de deslocamento;  

[...] 

4 - Solicitar à presidência o envio de ofício de agradecimento aos avaliadores de 

curso que contribuíram para a realização do Projeto, bem como a todos os cursos que 

se prontificaram a serem avaliados.”. 

4 - Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa para conhecimento, remessa à 

Presidência do CAU/BR e demais providências. 

 

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. 
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