
SERViçO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Aíquitetuía e Urbanismo do Brasil

PROCESSO 'T 8i9ó69/2019 (Alejandro) - 91 8005, 91 8022, 91 8028, 9 1 8035/2019 (Laura)

Alejandro Perfaz Duarte Fernandez - CAU/MG
Laura Cristina Florez Villanueva - CAU/SP

Requerimentos dç
DELIBE

INTERESSADO

ASSUNTO

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO -- CEF-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF,
na Sede do CAU/BR, nos dias 4 e 5 de setembro de 2019, no uso das competências que Ihe conferem o
art. 99 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU/BR n' 26, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre o registro de

arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por
instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito

Federal (CAU/UF), e dá outras providências;

Considerando as Deliberações CEF-CAU/BR n' 010/2015, 066/2015, 048/2016, 067/201 6, 138/2016,

028/2017. 036/2017, 088/2017, 110/2017 e 149/2017, que estabelecem procedimentos e registram

orientações da Comissão para o atendimento dos normativos vigentes que tratam de registro de
diplomados no exterior; e

Considerando os requerimentos de registro recebidos pela CEF-CAU/BR e a conferência da
documentação realizada pela assessoria da Comissão, conforme tabelas anexas a esta deliberação.

DELIBERA

l Deferir os requerimentos de registro deÊlnitivo dos profissionais elencados a seguir, com data de
expiração vinculada à validade do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), nos termos da
Resolução CAU/BR n' 26/20 12:

Interessado(a)
Tipo de

requerimento

Pais de

Origem
IES de Origem IES Revalidadora

Data de

expiração
do RNE

Universidad
Nacional

Autónoma de
México

Alejandro Perez Duarte
Femandez .E=süo Mé*i«

Universidade
Federal de Minas

Gerais
1 6/10/2024

2. Diligenciar o reqtlerimento de registro temporário da interessada identiHlcada a seguir, restituindo o
respectivo processo ao CAU/SP para cantata com a requerente e complementação do processo com
os documentos:

a) Esclarecimento quanto a falta do RNE.
b) Proposta de contrato temporário com prazo determinado.
c) Prova de relação contratual entre o contratante e o arquiteto e urbanista designado pata o

acompanhamento.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetuía e Urbanismo do Brasil

Interessado(a)

Laura Cristina Florez
Villanueva

lllihll Éilii ;;;:: ::: :::::::;::;:=: ã$
temporário Colâmbia Universidad Un:meus dado de aprNaotou' 1 1 Javeriana i I'

Brasília DF, 4 de setembro de 2019

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUMA
Coordenadora

ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
Membro

HUMBERTO M:AURA ANDRADE CRUZ
Membro

ALFREDO RENATO PENA BRANA
Membro

HELIO CAVALCANTI DA COSTA LIMO
Membro

ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Membro
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SERViçO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetuía e Urbanismo do Brasil

ANEXOS
Requerimento d.e registro DEFINITIVO de diplomacjo no exterior

Protocolo(s} SICCAU:
E)ata de abertura do processa:

859$69j'2Cil g

18.í0 4J2 01 9

"Lei 12J78;201Be ResaEuções CAUí8R ni 026;201 2."Ü63/2813. 087J'2014, 1 23f2016 e
132f2a17

CAU.lvlG

recomenda o DEiFERllüIEFqTO do reglstrü

DADOS GERAIS

normati..os de referência:

Origem:
'Posicionamento CÀU/UF:

CEF{ÂUf8R
Santa de última entrada:

Dítigência anterior?

l Ofti 5f2 01 g

fIXo r] $n4

toeNTiFicAÇÃO DO INTERESSADO
Ate$andro Pérez Duarte fçqãndez

Nacionaít:dad:e:

N atu ratio a:d e.:
H4éxica

$@qIÜ FIRMA.eÃÓ PRÕÉ'ISSIaNAL
Uni'wersidad Nacional Àutó:nome de léxico

A.rquitetu:ra

Cidade da lvléxicQ
:Médico

0 5:/03/1 9g 8

H IIEVALIDAÇÃO DPI,DIPLOMA ' :".:
25j;0#20(1B

Universidade Federal de hlinas Gerais
Belo Harizünte

moraria 921 de 27/12/2018 (Renavaçãa de recanhecimenta)

Ü)B$EkVÀÇÕEÉ D4 ÂÉSES SORIÀ$#:!

Instituição de Fil11ilq.
Curso de fümlaçã:o:
C.idade::

Pai:s:

Data de expedição 4o Diploma:

Data de expedição:

Instituição de Ensil!.q..
Cidade:
UF:

Portada de reconhecimento:

;Ã..(dK;l.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

requerente:
Alejandro Pérez Duarte Fernández

Requerimento de reQistro DEFINITIVO de dip:limado nü exterior

VERIFICAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

N
=

0
Q.

a l o l eo

-" l N i õ

Eliploma da IES estrangeira i .J'

* legalimdü ou apüstiladü no país de origem l l/'

*com tradução.juramentada i i ./
Atode revalidaçãadodíploma original l l ./
Histórico escolar l l.J'

'com Indicação da carga horária l../

* legalizado au apastilado no país de origem l l.i/

'camtraúução(própria üujuramentada) i l/
Conteúdo programático das :disciplinas l .J'

legaliudo ou apostiladü nü país de arigeml l./

'com traduçãi] {própria oujuramentada} l l.a'
OocuEtaento com carga horária total l ./

constatempo de integralização l i./
* legalizado ou apostolado no país de ürigeml l ./
'comtraduçãüCprópriaclujuramentada} l is

RHE l ./
' dentr-3 óü pra:a de validade l l ../'

* classificação p:ermanente i .,/
CPF ; 7

Comprüvanle de residência : l s/'
#il113="1B11g?!bllg11111S!!g'.FgqyuE.. J ly
ParecerdoCAy;UF l l.?'
Formulário de requeHmento i l ./

o.nsEnyAÇoe$.

Ouse;Na4pã8s:

Sistema dle créditos.

Apresentou CNH

Deliberação abra'ua a salicitaçãü de registra

requerente: Alem -4íü PÉrüz Buõ !tÊ f'ern&nâüa

3 Dispensada para documentos e3.pedidas em em língua esp3nriala. conforme art 48. $ 6' da Resolução Cl\U/BR na 26
de 06 de jiunhi] iJe 2:012. a:lterada pela Res )luçãa CAU/BR n' 123. de 1 1 de outubro de 2ü16
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SERViçO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetuía e Urbanismo do Brasil

ANEXOS
Requerimento de registro TElçlPORARIO de diplomado no eHerior com proposta de trabalho no Brasil

Protocolo(s} SICCAU:
Data de abertura da processa:

'normathos 6e referência:
Origem::

Posicianamenta CA.UhrF:

CE:F.CAU;BR

'Data de última entrada:

Dillli:g:ência anteri:or?
'Conselheiro relator:
'Dali bbe:roca o
'Data
'Diligência:

DÀ00S GERAL S ;:&$: . :. ,....;;ã# « ': ,:i:i 1::;.:1198i;@$
g1 BOAS.'2019. g1 8022/201 9, g18a2;8/2Ü1 9, 918035f2n1 9

0 8.I'C] 7il2 01 9

Lei 1 2.378f2018 e Resoluções CAU/BR n'..035J2012 e132J2017
CAU/SP

recom;anda o DEFERIR\:LENTO do registro

12#0 7J2019

.M .u4Q.....H .$}N.

.a DO INTERES FADO
Latia CÊsBna fhwz WiMnUevaNome::

td;actonalidade:

f4aturalidade:

Colõmbia
Colõmbia

IPT'Ü FORMA ÃÓPkÓFISSIÓNÁL
InsütuiçãodeEnsÊna .... . ...... .. Pontitida UniversidadJaver.ana
êili;i di+iÜáêâ& l ...... . .. .......... ..............Nql11ÇPlbllq

êÜadi ............ ... ... ....... P99otá

ê;iê"""""""""""" """""""""" ' ' "" : .... . .....Eggny:
Data úe expedição uo urpiunn ' " ITI'05.'2012
@8#= oo otptdw4, . "
Ü[taÜ;;ii;iiãÜ .... . .......... .... ......... ............U/9??g]9

lnsbtuição de Ensino: .......l .. ..... .... Untwrsidade de S ão Paulo.
Cli:d a de: """"""""""""""""""""""""" : ........................................... Sã o ;P:aula

iii;' "" 1 . .......... .......9:E

Portaíiadereconhectmentu : Portaria lla üe 2QfE)31'2015(:Ren,ovação de fleconhecimento}

H :% ;@ :l:"., .: ; CON:ínA:ibÓu PRÕFpó$TA DE CQN'rnA'rQOE 'jltA$AU..}iQ... .,. « - --
Documento aposentada ]............ ...., --",... ... ,,.....p!!J?21ja de trabalho

:Fim da vigência:

Respons:ãvet peia acampa:nhamenta

'Nome

'Reg:astro no CÂU:
'Nome do(sl) sócio(s):
Registro(a} no CAU do sócioÍs)!

Socíedacle e Arquitetos ê Urbanistas
Planam Engenharia Lida

PJ l g21 1-2
Bruto: Ferrlando Pivatto Ferro

1 1431:3-1

OR'SenVAÇÕES OÁ:P.SSeSSOniA

.f#
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SERVIÇO PÚBLICA FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

requerente:
Lavra Cristina Flores Villanueva

Req.uerimento de registro TElçlPOR/LÍRIO de d:iplomado. no exterior com propo.sta de traí:alho no B.rasil

VERIFICAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

a)

C

Q)

Q.

io i u i üo

+' l & l h

Diploma da ]iE.S :e:stmngeira

Obsewaç;õeu

legalindo ou apostolado:no paio de origem

cam tradução j?uramentada

Ato de revalidação do diploma oHginal
Histórico esc,ala r

:com indicação da carga horária.

legalizado ou apostolado :no país de

Em créditos

o ri ge nl

Cünteiãüo programática das disciplinas

:com tradução j:uíamenta cla

legalizado ou apostolado no país de origem

Documento com c.arg.a. horária lota:l

consta tempo de integralimção

legalizado ou apostolado no pa.ís de

com tra dução .j;uramenta da.

com tradução j:uf3menta da

origem

Nãà'ai):f&à: ii:iàü"HKiÊ%ii"Ré:âà;Eêl üü ãõ'Bâk éb i lé#õ.

da. PF declara.ndo que a requerente está registrada em
Sistema de Registío lçtigratório da PF com classlücação
tempaiário. attvo. com prazo de estada ;de residência
regular até 15n4/2021

RbIE X

Xcomvisto com:Falível :co;m o trabalh.o
remuneradia

CPF

fotografia frontal em cores

Matriz curricular pree:achada pe11io CAUiUF

/

/

/

X

'Üã'ó"ãÊi:i'êi'i'i'ii'iÕii"ÕÕ'Bi'ã"Üii"ÕÕ'PitÍãti;"té'Õ:i'BÕ:i:ãi:i'õ:"õíÕÕ'ii:i'ã"ü'&

com:promisso entre as pa.nes, mas Carta de :Intenção de
contratação da empresa se comprometendo a contrata-la
após término de p:rocesso de seleção:. por tempo
:ilnd etemlinad o.

Contrato ;ou propor.ta de contrato de trabalho

Declaração do CQlâTRATAEgTE ltndÉcando um
AU responsável pelo ac.ompanhamento
Prova da relação contra:rural entre o
contratante e o AU designa.do para ©
ac;ompanhametlt;o

/
Bã'õ"iõ'h'i'tiõÓH'Ó'rõ'çâêâõli':üÕiü'ifHãi"õ'6.'i'i'Õãéã.õ"HI
Carta üe intenção da empresa com nome do arquiteto a
ser participe de atividades corÜuntas

aB$ERVAÇOES
prestadas pela contrata.nte na Carta de Intenção apresentada.

X

1} Falta clareza de contratação nas informações

2) 1''ios termos da Resolução CÂU/BR :n' 35i12012. o C.A.U concederá registro temporário em caráter excepcional e por
tempo determinado 3 a.rquitetcs e urbanistas. brasileiiros ou ostra.ngeíros. diplomados no exterior e sem domicílio :no
p;aís. O registro. poderá ser concedido mediante pro:posta de contrato temporário d:e traí.alho no,8rasil com prazo
equivalente ao previsto. no contrato a ser oportunam;ente assinado entre o arquiteto e urbe.nisto. e o: :contratante.

3} De acordo com o de acordo art. 4', incisa IJ. alínea e da Resolução 35/2ü12. o interesado estrangeira deverá apresentar
cédula de identidlade de estrang:oiro com indicação da ob;tenção de casto: .compathel com o traí:alho: remunerado. expedida
na forma; dia lei

4) 1'deste caso. a :interessada apresentou C.eítidão de Registro da PF com data Hlm de 15/04f2ü21, porém a empresa

contratante declara em sua Carta de Intenção que a interessada será .co;ntratada por tempo i;ndetermTinado.

2 - Dispensado para documentos expedidos em países parte ou associadas dü ifíencosul confürrne art 4'. S 7'da
Resolução CAU/8R n' 26. de 06 de junho. de 2012. alterada pela Resolução CAUI'BR n' 12.3. de 1 1 de outubro: de 2016 e

Deliberação: CEF-CÀ.U.fBR n' 149i'2017
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