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Lçjt!!q ç..gprgy#çlg.gg..$únlq#q:.da.$;: Reunião Ordinária
Encaminhamento gÊ A súmula foi ap11ovada. Encaminhar Dará p!!bliçgçêg:

Comunicações
Seminário Internacional de Qualidade de Ensino e Mobilidade
Profissional
Os membros da CEF que participaram do seminário relataram sua
participação, informando que encaminharão o relatório em breve. A
avaliação foi muito positiva, ressaltando o conteúdo das apresentações dos
palestrantes Li Zhenyu]CHl] (Decano da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Tongji), Laura Novo de Azevedo [GBR]
(Oxford Brookes University) e Vity C]aude Nsa]ambiIANG] (Ordem dos
Arquitetos de Angola -- OAA).
O conteúdo será disponibilizado a todos
httos ://www.causa. eov.br/siaemDljêp resentacao.html
Andrea Vilella. Hélio Cavalcanti e Humberto Cruz
Seminário CED Piauí
Comunicou o convite da CED para palestra no Seminário de Etica, a ser
realizado em Teresina, entre os dias 3 e 5 de julho de 2019. A conselheira
representante das IES foi convidada a falar sobre o ensino da ética nos cursos
de AU. A conselheira representará a CEF no evento a convite da CED, sendo
que as despesas serão instruídas no centro de custos 1.01.01.002, do
reoresentante das IES.
Andrea Vilella

l

através do hotsite:

Fonte

2

Fonte

}- ORDEM DO DIA
SICCAU 377224/2016 Reconhecimento de Curso por Tempestividade e
SICCAU 363532/2016 Cadastramento de Cursos.
CAU/UFs, IES
indicar
1.1 -- Análise de Cadastro de Cursos e Tempestividade;

DELIBERAÇÃO N' 041/20] 9 - CEF-CAUBR
Encaminhamento

DELIBERA:
!:.J!!blnêt.gyç:sç!#91nç.8g!!!êçêa x@çw..p94zê9.içl.=gilgêge!-q!
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egressos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo que
tenham portaria de reconhecimento do curso publicada ou cálculo de
tempestividade da CEF-CAU/BR, e que estejam em dia com as
renovações de reconhecimento;
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;
Orientar os CAI.J/UF de que deverão ser veriâlcados os requisitos de
registro vigentes, incluindo a contemplação de carga horária e tempo de
integralização previstos pelo sistema de ensino, contemplados nos
históricos apresentados pelos egressos;
Aprovar as inclusões e alterações no cadastro de cursos de Arquitetura e
Urbanismo conforme tabela constante do Anexo ll desta deliberação;
Solicitar o compartilhamento do conteúdo desta deliberação com as
assessorias das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/IJF, por
intermédio do conselheiro representante das IES ;
Enviar esta deliberação à Presidência do CAIJ/BR para conhecimento e
tomada das seguintes providências:
a) Informar a Presidência e Comissão de Ensino e Formação dos

CAU/UF acerca do conteúdo desta deliberação.

2.

3.

4

5.

6.

Cursos Analisadosü

(+ VerjOlcar a deliberação mencionada para os resultados das análises.)

2

Fonte
Relator

Registro de Profissionais
l Ref. Deliberação 42/2018=:=Pg11ç$$g1IJDF e Rggistro Provisório

ASSJUR / CEF-CAU/BR
indicar

DELIBERAÇÃO N' 042/2019 - CEF-CAU/BR

Encaminhamento DELIBEliA:
l . Orientar que poderão ser registrados em caráter definitivo os egressos do

curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Distrito
Federal -- UDF gue aoreseptarçp g diploma rggi$trado por instituição de
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;aiüêr;iBê;iiíb;aéiiia;'$ii"'iãr"i;;é;aó';;'Béiúiêãi ai
legitimidade do mesmo e nas competências e responsabilidades da IES
sobre o documento, e desde que os históricos apresentem tempo de
integralização de 4 anos ou mais e mínimo de 3600 horas cursadas;
Esclarecer que, independente da orientação desta deliberação, a CEF
CAU/BR poderá deliberar pela revogação dos ates justificado por
posicionamento da SERES-MEC acerca do questionamento sobre a
possibilidade de registro de egressos que descumprem o tempo mínimo
de integralização previsto nos normativos vigentes do sistema
educacional;

Solicitar o compartilhamento do conteúdo desta deliberação com as
assessorias das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF, por
intermédio do conselheiro representante das IES ;
Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e
tomada das seguintes providências:

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

2

3

4

Engenharia de Segurança do Trabalho
Posicionamento e encaminhamento da CEF sobre Parecer CNE-CES
267/2018 e PL 1395/20] !ÇQ#.EHA.gp9$....#.pç.p.$.!99.eaçpn.içlb9..DKç1.91i.
CEF-CAU/BR
indicar

3

Fonte
Relator

DELIBERAÇÃO N' 039/2019 - CEF-CAU/BR

DELIBERA:
1 . Manifestar-se contrariamente ao despacho do Ministro da Educação que

revogou o Parecer CFE 19/]987, referente ao currículo básico do curso
de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho;
Solicitar que o tema seja incluído na pauta da Comissão Temporária de
Harmonização do Exercício Profissional para acompanhamento dos
desdobramentos das ações junto com o CONFEA;
Encaminhar esta deliberação para a CEP-CAIJ/BR, sugerindo o envio de
proposta ao Plenário do CAU/BR com os seguintes encaminhamentos:
a) Manifestar-se contrariamente ao despacho do Ministro da Educação

que revogou o Parecer CFE 19/1987, referente ao currículo básico do
curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho;

b) Manter as normativas estabelecidas pelo CAIJ nos termos do Parecer
CFE 19/1987;

c) Aprovar manifestação formal do CAU, a exemplo da ação do
CONFEA, junto ao Congresso Nacional, ao Tribunal Superior do
Trabalho, à Presidência da República, ao Ministério do Trabalho, ao
Ministério da Educação, ao Ministério Público do Trabalho e ao
Conselho Nacional de Educação -- CNE no sentido da manutenção

integral dos termos do Parecer CFE 19/ 1987;
Enviar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e
-rovidências.

Produção dç.inltgrial sob!.g.g.q!!j4?de de ensipg.
CEF-CAU/BR
indicar

2

3

4

Encaminhamento

@4
Fonte
Relator

Encaminhamento DELIBEliAÇÃO N' 040/2019 - CEF-CAU/BR
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DELIBERA:
Aprovar a convocação de até 5 especialistas da área de ensino de
Arquitetura e Urbanismo, para reunião técnica a ser realizada na sede
do CAU/BR, em data a definir conforme agenda, com o objetivo de
produzir material tecnicamente qualificado para divulgação a
sociedade em geral a respeito da importância do ensino presencial de
Arquitetura e Urbanismo;
Autorizar a assessoria da CEF-CAU/BR a realizar as convocações
conforme orientação da comissão, instruindo as despesas e
orientando as transposições necessárias no centro de custos
4.01 .01 .016;
Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para
conhecimento e providências.

l

2

3 do CAU/BR

Ppllja11 solicitação de contribuicões pgl11g.gf coordenadores das CEF-IJF

DCN
CEF-CAU/BR
indicar

5
Fonte
Relator

DELIBERAÇÃO N' 038/2019 - CEF-CAU/BR

DELIBEjiA:
Solicitar à presidência o envio de Ofício com manifestação de
agradecimento do CAU/BR às importantes contribuições da
Arquiteta e Urbanista Mana Elisa Baptista e do Arquiteto e
l.Jrbanista João Carlos Correia para a compilação e elaboração da
proposta de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e as suas
participações nos Seminários de Ensino promovidos pelos CAU/UFs
e apoiados pela CEF-CAU/BR;
Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para
conhecimento e providências.

.!!gj.ççgEil.glg..de Acredjlaçêg.ge.gutlq!
CEF-CAU/BR
Andrea Vilella

6:1 Partiç+plçãQBeunião Acordo de Canbçga + Envio agestionário Canberra
DELIBERAÇÃO N' 037/2019 - CEF-CAU/BR

l

2

Encaminhamento

Presidência do CAU/BR

6

Fonte
Relator

DELIBEjiA:
1. Propor ao Conselho Diretor a participação do coordenador-adjunto da

CEF-CAU/BR e membro do Comitê Executivo do Projeto Piloto de
Acreditação, Conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Ponte, na reunião
do Canóerrcz decora -- Acordo de Canberra, em atendimento ao convite
da entidade;

Sugerir como estratégias de participação:
A apresentação do andamento da Edição Piloto do Prometo de
Acreditação de Cursos pelo CAIJ;
A coleta de contribuições para o Prometo de Acreditação do CAU
com os parâmetros das agências acreditadoras internacionais,
visando a facilitação da mobilidade profissional;

2

a

b

Encaminhamento

6.2 HomglggqçêllAvaliadores e Convocaçêg.Çlnacitacão

Setor Comercial sul (SCS), Quadra 2, Bloco C

www.caubr.gov.br
Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l CEP: 70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-9500 4

/



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

DELIBERAÇÃO N' 034/2019 CEF-CAU/BR

DELIBERA:
1. Aprovar as Tabelas em anexo, com a seleção e classificação de

avaliadores, em atendimento aos critérios para seleção de avaliadores
estabelecidos na DPOBR-0060-05.2016-4 e Deliberação CEF-CAI.J/B R

19/2019, avaliação de conflitos de interesse, necessidade de avaliadores
em função da distribuição regional e avaliação de currículo realizado
pelo Comitê Executivo do Projeto Piloto de Acreditação do CAU;
Aprovar a realização de Capacitação de Avaliadores para o Projeto Piloto
de Acreditação de Cursos pelo CAU, na data provável de 16 de julho de
2019, na cidade de São Pau]o/SP, em ]oca] a ser viabilizado pelo
CAU/SP, no âmbito do Convênio de Cooperação Técnica CAU/BR n'
02/2018 celebrado entre o CAIJ/BR e o CAU/SP;

Aprovar a convocação de 15 avaliadores para capacitação, conforme lista
de classificação anexa a esta deliberação, sendo 8 avaliadores
convocados pelo CAU/BR (centro de custos 4.01.01.017), e 7
avaliadores convocados pelo CAIJ/SP, no âmbito do Convênio de
Cooperação Técnica CAU/BR n' 02/2018 celebrado entre o CAU/BR e o
CAU/SP;
Aprovar a convocação de conselheiros e assessoria, integrantes da
CEPPA pela CEF-CAU/BR, para participar da Capacitação (centro de
custos 4.01 .01 .017);
Aprovar o caráter restrito do conteúdo anexo a esta deliberação, e a
realização pela assessoria da CEF-CAI.J/BR de comunicação individual
do resultado da seleção aos candidatos inscritos;
Autorizar a assessoria da CEF-CAU/BR dar as providências para
convocação de avaliadores conforme classificação aprovada;
Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para conhecimento e
providências.

2

3

4

5

6

7

6.3 Convocação Reunião Técnica

DELIBERAÇÃO N' 035/2019 CEF-CAU/BR

DELIBEjiA:
Solicitar a Presidência as seguintes convocações para Reunião
Técnica referente ao Prometo de Acreditação do CAU, em data e local
a serem definidos pela CEPPA, sendo que não haverá convocação do
suplente no caso de impossibilidade do relator titular:
a) Conselheira Andrea Vilella -- CEF-CAU/BR;
b) Conselheiro Hélio Cavalcanti da Costa Lima CEF-CAU/BR;
c) Conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Ponte CEF-CAI.J/BR

ou substituto Conselheiro Humberto Mauro Andrade Cruz
CEF-CAU/BR;

d) Analista técnico da CEF-CAU/BR;
Orientar a instrução das despesas conforme no centro de custos
4.01.01.017, autorizando à assessoria da Comissão as providências
necessárias e a solicitar as transposições orçamentárias, com a
anuência da coordenadora da CEF-CAU/BR:
Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para

conhecimento e providências.

l

2

3 CAU/BR
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6.4 Produção MME

DELIBEjiAÇÃO N' 036/2019 - CEF-CAU/BR

DELIBERA:
Solicitar ao CSC, através da CORGEO, a elaboração de Matriz de
Mobilidade e do Exercício Profissional (MME), dos 6 cursos
participantes da Edição Piloto do Projeto de Acreditação de Cursos
pelo CAIJ, mantendo o caráter de sigilo do processo;
Solicitar ao CSC que viabilize os meios para produção e entrega do
produto, impreterivelmente, até o dia 3 1 de julho de 2019;
Autorizar a assessoria da CEF-CAU/BR a abertura de GAD nos
termos desta deliberação;
Enviar esta deliberação a Presidência do CAU/BR para

Egphççimento e providêpS;jê$.

l

7

Fonte
Relator

:A!$Ppiçqç!.119Q»bp'ú$..
CEP-CAU/BR
indicado

Protocolo SICCAIJ 625583/2017 -- Registro Professor Arquiteto Segue
para conhecimento que o assunto foi discutido pelo Conselho Diretor e foi
encaminhado que o CAU não pode obrigar o registro dos professores, mas só
irá convocar e convidar professores registrados e isso é uma regra interna do
CAU/BR.

DELIBERAÇÃO N' 043/2019 CEF-CAU/BR

DELIBEjiA:
Aprovar os seguintes entendimentos da CEF-CAU/BR quanto ao

a) Ratificar o disposto na Resolução CAU/BR n' 51, de 2013, que
as atividades de ensino de teoria, história e prometo de arquitetura
em cursos de graduação e coordenação de curso de graduação

em Arquitetura e Urbanismo são privativas dos arquitetos e
urbanistas;

b) Esclarecer que existe um conflito legal entre a Resolução
CAI.J/BR n' 5 1, de 2013 e o Decreto 9235, 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, determina, em seu artigo 93 que "o
ncercício de atividade docente na educação superior não se
sujeita à inscrição do pro/essor em órgão de regutameritação
p/"cZ/issíona/ ", e que o aluizamento de ações neste sentido trazem
prquízo tanto aos profissionais quanto ao CAU;
Esclarecer que a atividade de coordenação de curso é uma
atividade de gestão, e não de docência, não encontrando amparo
no artigo 93 do Decreto 9235, de 15 de dezembro de 2017;

d) Recomendar que os profissionais Arquitetos e Urbanistas que
exerçam exclusivamente as atividades de docência de cursos de
Arquitetura e Urbanismo não deverão ser alvo de ações de
fiscalização por parte dos CAU/UF, mas em seu lugar, de
campanhas orientativas quanto a importância da regularidade

.pçlwlg.gç9p çlbg 111pfi! l9n#;

l
tema

c)

Encaminhamento
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e) Recomendar que os profissionais Arquitetos e Urbanistas que
exerçam a atividade de coordenação de cursos de Arquitetura e
Urbanismo, poderão ser alvo de ações de fiscalização por parte
dos CAU/UF precedidas de ação orientativa quanto a
necessidade da regularidade perante o Conselho Profissional;

f) Reforçar o entendimento de que os profissionais Arquitetos e
Urbanistas que exerçam atividades de docência ou coordenação
de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e que não se
encontram em dia com suas obrigações perante o Conselho nos
termos da DPOBR.0070-10-2017, não poderão ser convidados
ou convocados pelo CAU/BR ou CAIJ/UFs.

Encaminhar os entendimentos acima à CEP-CAU/BR para
apreciação, manifestação e posterior encaminhamento da matéria ao
Plenário do CAU/BR no sentido de estabelecer orientação clara à
sociedade e aos CAI.J/UFs, por meio de Deliberação Plenária, quanto
ao recorrente questionamento referente a necessidade de registro e
procedimentos de fiscalização das atividades de docência.

2

Protocolo SICCAIJ 784092/2018
Relator: Cona. Juliana Ponte

lln.!!gagçt4uuy.pç1.811g:.gç..Bl9pa.béW.mlg.êp!!çlêçe:

Protocolo 830287/2019 -- Denúncia contra curso de grad utlçãg.ç.H..4IJ .................
CEF-CAU/BR .. .................. . ..............

indicar

.#!n !ç@êçlg .gç pêplaUp!.@!!g:.® !çmpg.hébi! pê!!.gprlçj©êg:

8
Fonte
Relator
Encaminhamento

Reprogramação Orçamentáría
Definição de diretrizes internas para reprogramação orçamentária de Projetos
da CEF-CAU/BR

CEF-CAU/BR
Andrea Vilella

Será feita proposta para reprogramação considerando as seguintes premissas:
manter o saldo para manutenção das atividades até dezembro;
prioritário: restituir valores perdidos no prometo de Acreditação, para

conclusão do prometo piloto;
- transpor recursos do prometo de formação continuada, sem previsão para
execução, para prqeto prioritário;

alterar ações das manifestações técnicas pala viabilizar execução de ações
necessárias dentro do prometo, e transpor recursos para projeto prioritário;

rever ações, se necessário, dentro do prometo de integração com segmento
çlitudantil após orientacQç$ dg relator;

Fonte
Relator

Encaminhamento

10

Fonte
Relator

Revisão do Planejamento EstratégiççlJlgj.ç.!gglç!..Al111+!.
Assessoria de Planejapçpçg.
Andrea Vilella

A. assessora de Planejamento Tânia Daldegan apresentou o mapa estratégico
e os indicadores, solicitando que a comissão faça uma análise criteriosa, e se
for o caso, orooonha alterações na reorogramacão orçamentária.

Encaminhamento

11

Fonte
Relator

Produção de conteúdo para publicação de notícias:
4pl9wç©.ggElw9.tÇnwglgm s.4ç$!®ê9.4ç..!gglwÊwga.s®ê.nglÉ$!
CEF-CAU/BR
Roseana Vasconcelos
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Encaminhamento

Proposta de parceria com Oxford Brookes de desenvolvimento de
!rgb1lho.CQlj !!!Ç!.Ç9H.tÇHl;:ÇHPIÇglbili4 dÇll
CRl-CAU/BR
Hélio Cavalcanti

Foi apresentada idéia de integração com a Oxford Brookes no sentido de
estudar as estratégias de empregabilidade que ocorrem já durante a
graduação. Será agendada videoconferência com a Profa. Laura para estudar
ap formas possly!!$.

12

Fonte
Relator

Encaminhamento

EXTRAPAUTA
11
Fonte
Relator

..E.r99rgmlç$p..ç...!pg+ç?çãQ..H.Q ç!...pari...ÇPA.
SGM e CEAU-CAU/BR
indicar

DELIBEjiAÇÃO N' 044/2019 - CEF-CAU/BR

DELIBEjiA:
Propor a denominação da mesa como "Acreditação de Cursos", e que
sela composta por 4 palestrantes, com 15 minutos de fala cada, além
do mediador, sugerindo os seguintes nomes:
a) Mediação: ABEA
b) Convidado 1: indicação do CEAU/BR;
c) Convidado 2: Arq. Urb. Prof. Dr. Fernando Diniz Moreira;
d) Convidado 3: Prof. Dr. Sérgio Roberto Kieling Franco (ex

Presidente CONAES);

Convidado 4: Representante do Conselho Federal de Medicina
Veterinária ou outro que tenha projeto de Acreditação de Cursos;

Encaminhar esta deliberação para a Presidência do CAIJ/BR para
conhecimento e para inclusão na pauta de discussão da programação
do CBA e próxima reunião do CEAU/BR.

l

e)

2

Encaminhamento

XIMENES PONTE
Adjunto
ã/') -+

-&'. '\ -
JULiANO PAMPLONA

Coordenador
REA LÚCIA V;iiALLA ARRUDA

Coordenadora

JOSEtiÂ'lyÃ Sil
lembro

:E CRUZ
Membro

áün;:á:
Membro

/1 ...:&-.
L\MA ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS

Membro

BEYER EHjiAT
Analista Técnico
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