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PROCESSO l SICCAU n' 363532/2017. 377224/2016 e 856007/2019
INTERESSADO i CEF-CAU/BR, CAUs/UF e ]ES

Cálculo de Tempestividade e Solicitações de Cadastro de Cursos de Arquitetura e
Urbanismo

DELIBERAÇÃO N' 032/2019 - CEF-CAU/BR

ASSUNTO

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília/DF.
na Sede do CAU/BR, no dia 09 de maio de 2019, no uso das competências que Ihe conferem o art. 99
do Regimento ll)temo do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o art. 4' da Lei 12378, de 31 de dezembro de 2010, que determina que o CAU/BR
organizará e manterá atualizaclo cadastro nacional das escolas e faculdades de arquitetuia e urbanismo.
incluindo o currícu]o de todos os cursos oferecidos e os proUetos pedagógicos; e o art. 6' da deferida ]ei,
que determina que são requisitos para o registro capacidade civil e diploma de graduação em arquitetura
e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público;

Considerando que 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;

Considerando que o artigo 46 Decreto n' 9235/2017 determina que a instituição protocolará pedido de
reconhecimento de curso ilo período compreendido entre cinquenta por cento do prazo previsto pata
integralização de sua carga horária e setenta e cinco por cento desse prazo, observado o calendário
definido pelo Ministério da Educação;

Considerando a Nota Jurídica N' 6/AJ-CAM/2017 CAU/BR que trata do reconhecimento de cursos para
fins de expedição e registro de diplomas conforme Portaria Normativa MEC n' 40, de 2007, da fixação
de prazos de início e término, da finalidade dos prazos vinculada a interesses da Administração, dos
agentes da Sociedade a quem os prazos aproveitam e das partes envolvidas, da antecipação dos prazos
por quem deva cunlprilos, da ausência de prejuízos e da validade dos fitos praticados antes do prazo,
com aproveitamento dos efeitos a eles associados;

Considerando que é encaminhado Ofício à Diretoria de Supervisão da Educação Superior DISUP da
Secretaria de Regulação do Ensino Supeliol SERES/MEC, solicitando verificação de resultado do
cálculo de tempestividade efetuado pela CEF-CAU/BR para protocolos de reconhecimento com
insultado intempestivo, bem como emitida comunicação para a respectiva IES acerca do fato;

Considerando que é encaminhado Ofício à Procuradoria Institucional das IES com resultado
intempestivo para protocolo de reconhecimento do curso, dando ciência da situação;

Considerando a presunção de legitimidade do documento emitido pela IES apresentado pelo egresso
para Rins cle registro, e que a negativa de registro pode trazer prejuízo aos egressos do curso em questão,
até resposta por paire da Secretaria de Regulação do Ensino Superior SERES-NIEC;

Considerando as Deliberações 63/2015, 64/2015, 65/2015, 001/2018 e 002/2018 CEF-CAU/BR que
aprovam metodologias para Cálculo de Tempestividacle e Cadastro de Coisos no CAU/BR;

Considerando o $2' do ait. 61 da lei 12378/2010, que determina a articulação do CAU/BR com as
Comissões de Ensino e Foiinação dos CAUs/UFs por intermé(!io do conselheiro federal representante
das instituições de ensino superior (IES).

DELIBERA

l . Informar que, conforme legislação vigente, poderão ser registrados os egressos de coisos de giadua- .]r,,,'/
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ção em Arquitetura e Urbanismo que tenham portaria de reconhecimento do curso publicada ou cál
Guio de tempestividade da CEF-CAU/BR, e que estejam em dia com as renovações dc reconheci
mento;

2 Acolher os resultados dos cálculos de tempestividade e orientações sobre registro de egressos de
cursos de Arquitetura e Urbanismo conforme tabela constante do Anexo l desta deliberação;

3. Orientar os CAU/UF de que deverão ser verificados os requisitos de registro vigentes, incluindo a
contemplação de carga llorária e tempo de integialização previstos pelo sistema de ensino, contem-
plados nos históricos apresentados pelos egressos;

4. Aprovar as inclusões e alterações no cadastro de cursos de Alquitetura e Urbanismo conforme tabela
constante do Anexo ll desta deliberação;

5 Solicitar o compaitilhamento do conteúdo desta deliberação com as assessorias das Comissões de
Ensino e Formação tios CAU/UF, por intermédio do conselheiro representante tias JES;

6. Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e tomada das seguintes provi-
dências:

a) Informar a Presidência e Comissão de Ensino e Formação dos CAU/UF acerca do conteúdo desta
deliberação.

Brasília DF, 09 de maio de 2019

ANDREA LUCRA VILELLA ARRUDA
Coordenadora

JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE
Coordenador-adj unto

HUh4BERTO MAURO ANDRADE CRUZ
Membro

ALFREDO BRANA
Membro

HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA
Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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Comissão de Ensino e foímacão

ANEXOS Cálculo de Tempestividade de Cursos de Arqultety} 4 e Urbanismo

VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DE CURSO

Instituição de Ensino Superior PIES
Sigla da iES

Código MEC da iES

Código MEC do curso
Muro icipio

Unidade da cedera Q

NO do processo de reconhecimento

FACULDADE PITAGORAS DE BELO HORIZONT

FPÂS

1818

1 1 83072

BELO HORIZONTE

201 71 51 74

Data de início de funcionamento do curso

Peridiocidade(Integralização) em anos

Data do protocolo de requerimento de
reconhecimento do curso: 081 0/à017

prazo para protocolo do pedido de reconhecimento
enfie 4/2/201 6 e 5/5/201 7

Protocolo de reconhecimento tempestivo?

O REGISTRO PODERÁ SER EFETUADO EM CARÁTER
PROVISORIO, ATE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE

RECONHECIMENTO DO CURSO. EM RAZÃO DA
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTA

EMITIDO PELA IES

Orientação quanto ao registro de seus
egressos conforme legislação em vigor:

Cálculo de Tempestividade

vetar comercial sul (scs), Quadra 2, Bloco C
www.caubr.gov.br

Ed. serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP: 70.30i)-902 Bíasilla/DF l Telefone: (61) 3204-950t) 3
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Imagem 2 -- pi'otocolo de Reconhecimento (e-MEC)
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SeRViçO PUBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Comissão de Ensino e formacõo

VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DE CURSO

!11stittlição de Ensino Suoerior piES
Sigla da iES

Código MEC da IE$
Código MEC do curso

Município
Unidade da Federa 0

N' do processo de reconhecimento

UN}VERStDADE PARANAENSE

UNÊPAR

437

1 2702S2

CIANORTE

201 71 4695

Data de inicio de funcionamento do curso

Peridiocidade(Integralização) em anos

Data do protocolo de requerimento de
reconhecimento do curso: Orla/2017

prazo para protocolo do pedido de reconhecimento
entre 7/8/201 6 e 6/1 1 /201 7

Protocolo cle reconhecimento tempestivo?

Orientação quanto ao registro de seus
egressos conforme legislação em vigor:

SEM RESTRIÇÕES QUANTO AO REGISTRO

Cálculo de Tempestividade

Setor Comercial sul (SCS), Quadra 2, Bloco C - Ed, Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP; 7Q.300-902 BraSilla/DF l Telefone: (61) 3204-9500
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Imagem 2 -- protocolo de Reconhecimento (e-MEC)
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