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SÚMULA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/BR 

 

DATA 9 de julho de 2020  HORÁRIO 

14h às 19h30 - A 

reunião foi estendida e 

a pauta vencida. 

DATA 10 de julho de 2020  HORÁRIO 
A pauta foi vencida no 

dia anterior. 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Andrea Lucia Vilella Arruda (IES) Coordenador 

Juliano Ximenes Pamplona Ponte (PA) Coordenador-adjunto 

Josélia da Silva Alves (AC) Membro 

Humberto Mauro Andrade Cruz (AP) Membro 

Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO) Membro 

Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB) Membro 

ASSESSORIA 

Daniele Gondek 

Tatianna Martins 

Paul Gerhard Beyer Ehrat 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 94ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento Súmula aprovada, encaminhar para publicação. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1, 2 e 3 

Protocolo SICCAU 784092/2018 – Atribuição do arquiteto e urbanista 

para atividades relacionadas à: Teste ou Laudo de Percolação ou Absorção 

de Solo, de Sondagem, de Subsolagem e de Condições Geológicas; 

Tratamento de Taludes; e Muro de Arrimo ou de Contenção de Encostas. 

Protocolo SICCAU 1119796/2020 – Refere-se ao Protocolo SICCAU nº 

784092/2018. 

Protocolo SICCAU 1119821/2020 - A CEP solicita à CEF um parecer 

técnico sobre a atribuição para realizar atividades relacionadas à SPDA 

(instalações de pára-raios) para subsidiar a Comissão na decisão a ser 

tomada em relação à Deliberação nº 72/2019 da CEP-CAU/BR e os 

questionamentos feitos pelos CAU/UF por meio da RIA à SGM. 

Protocolo SICCAU 956120/2019 – Pedido da CTHEP para revisão das 

Deliberações CEF-CAU/BR nº 69/2018 e nº 156/2016, que tratam de 

atribuições profissionais.  
Fonte CEP-CAU/BR e CTHEP 

Relator  Conselheiros Juliano Pamplona e Humberto Mauro 

Encaminhamento 

DELIBEROU: 

1 – Reiterar o acordado na 1ª Reunião Conjunta das Comissões CEP, CEF 

e CED e da AIP do CAU/BR, realizada em 05 de março de 2020, de que 

a CEP-CAU/BR encaminhará proposição ao Plenário do CAU/BR que 

subsidie a edição de norma orientativa a respeito dos limites de atuação 

profissional dos arquitetos e urbanistas no exercício das atividades 

descritas no art. 2º da Lei 12.378/2010. 

2 – Restituir os protocolos SICCAU nº 784092/2018, nº 1119796.2020 e 

nº 1119821/2020 à CEP-CAU/BR e o protocolo SICCAU nº 956120/2019 

https://www.caubr.gov.br/
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à CTHEP-CAU/BR com vistas a aguardar apreciação das matérias pelo 

plenário. 

3 - Encaminhar esta deliberação à Comissão Temporária de 

Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP-CAU/BR) para 

conhecimento e empenho quanto as tratativas do tema, conforme os 

parágrafos § 4° e 5°, do art. 3° da Lei n° 12.378/2010. 

 

4 

Protocolo SICCAU 1117404/2020 - Deliberação da COA-CAU/BR 

32/2020 que trata sobre alteração de normativos do CAU/BR devido à 

Pandemia. 

Fonte COA-CAU/BR 

Relator   

Encaminhamento 

DELIBEROU: 

1 – Aprovar o Projeto de Resolução anexo, que dispõe sobre a prorrogação 

do prazo de vigência do registro provisório de profissionais em 

decorrência da pandemia da Covid-19, e dá outras providências. 

2 – Revogar a Deliberação CEF-CAU/BR nº 029/2020, que solicita à 

Presidência do CAU/BR a normatização acerca da suspensão do prazo 

constante do § 2°-A e os efeitos do § 2°-B do art. 5° da Resolução 

CAU/BR n° 18/2012, enquanto perdurar a vigência do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020. 

3 – Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa para 

conhecimento, remessa à Presidência do CAU/BR e demais providências. 

 

1  

DELIBERAÇÃO N° 20/2020 – CD-CAU/BR – Aprova o novo Plano de 

Medida de Contenção de Gastos do CAU/BR, na forma da planilha em 

Anexo, formulado com base nas premissas adotadas. 

Fonte Conselho Diretor 

Relator  CEF-CAU/BR 

Encaminhamento 
Aguardar orientações do Conselho Diretor e da Assessoria de 

Planejamento quanto às alterações necessárias no Plano de Ação da CEF. 

 

2  
Manifestação sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo em razão da 

pandemia da covid-19. 

Fonte CAU/UF, Fórum de Presidentes (Ofício recebido em 25/06/2020) 

Relator  CEF-CAU/BR 

Encaminhamento 

A matéria foi tratada durante a 32ª Reunião Extraordinária da CEF-

CAU/BR, realizada no dia 12 de junho de 2020, com pauta exclusiva sobre 

o tema. A deliberação e seu respectivo anexo aprovado, foram 

encaminhados à Presidência do CAU/BR para as devidas providências. 

 

3  Registros de profissionais diplomados no exterior.  

Fonte CAU/UF 

Relator  CEF-CAU/BR 

Encaminhamento 

Encaminhar questionamento à IES de origem e ao CAU/UF sobre a 

veracidade dos documentos de histórico escolar e carga horária do 

requerente Mauro Slomp. 

 

4  
Solicitação da Presidência do CAU/BR sobre educação urbanística nas 

escolas de ensino fundamental, junto do CAU Educa. 

Fonte Presidência CAU/BR 

Relator  CEF-CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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Encaminhamento Ciência do projeto pela CEF-CAU/BR. 

 

5  
Cálculos de Tempestividade, Atualização do Cadastro de Cursos e 

Estratégia para cadastro de cursos EaD. 

Fonte CAU/UF, IES 

Relator  CEF-CAU/BR 

Encaminhamento 

DELIBEROU: 

1. Informar que, conforme legislação vigente, poderão ser registrados os 

egressos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo que 

tenham portaria de reconhecimento do curso publicada ou protocolo 

do pedido de reconhecimento com resultado tempestivo, e que estejam 

em dia com as renovações de reconhecimento; 

2. Nos casos de cálculo de prazo para protocolo do pedido de 

reconhecimento intempestivo, autorizar os CAU/UF a realizar o 

registro provisório, nos termos dos normativos vigentes, diante da 

presunção de legitimidade do documento emitido pela IES; 

3. Aprovar os resultados dos cálculos de tempestividade e orientações 

sobre registro de egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo 

conforme tabela constante do Anexo I desta deliberação; 

4. Orientar aos CAU/UF que deverão ser verificados 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; 

5. Aprovar as inclusões e alterações no cadastro de cursos de Arquitetura 

e Urbanismo no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (Siccau) conforme tabela constante do 

Anexo II desta deliberação; 

6. 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; 

7. Encaminhar a presente deliberação à Presidência do CAU/BR para 

conhecimento e seguintes providências:  

7.1 Informar às Presidências e às Comissões Permanentes que tratam 

de Ensino e Formação nos CAU/UF acerca do conteúdo desta 

deliberação; 

7.2 Encaminhar ofícios às Procuradorias Institucionais das IES cujos 

resultados para protocolos de reconhecimento dos cursos foram 

intempestivos; 

7.3 Encaminhar ofício à Seres/MEC solicitando verificação do 

resultado do cálculo de tempestividade efetuado pela CEF-

CAU/BR para protocolos de reconhecimento com resultado 

intempestivo ou que apresentam divergências nas informações 

apresentadas no Cadastro e-MEC. 

https://www.caubr.gov.br/
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EXTRAPAUTA 

 

6  Projeto Piloto de Acreditação de Cursos 

Fonte CEF-CAU/BR 

Relator  CEF-CAU/BR 

Encaminhamento 
Definição de encaminhamentos quanto à outorga do certificado aos cursos 

acreditados e à revisão e consolidação dos instrumentos do projeto.  

 

 

Brasília, 14 de agosto de 2020. 

 

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 

saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.caubr.gov.br/
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96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

IES Coordenadora Andrea Lucia Vilella Arruda X    

PA Membro Alice da Silva Rodrigues Rosas X    

AC Membro Alfredo Renato Pena Braña X    

AP Membro Humberto Mauro Andrade Cruz X    

GO Membro Maria Eliana Jubé Ribeiro X    

PB Membro Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    

       

Histórico da votação: 

 

96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/BR 

 

Data: 14/08/2020 

 

Matéria em votação: Aprovação da Súmula da 95ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR. 

 

Resultado da votação: Sim (6) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (6)  

 

Ocorrências:  

 

Assessoria Técnica: Daniele Gondek                    Condução dos trabalhos (coordenadora): Andrea Vilella 
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