
 

 

1 

PROCESSO 212872/2015, 490577/2017 

INTERESSADO Matheus Nunes Osório - CAU/RJ 

ASSUNTO Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior 

DELIBERAÇÃO Nº 060/2017 - CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF, reunida ordinariamente em Brasília-DF nos dias 8 

e 9 de junho de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando o requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, 

Matheus Nunes Osório, se diplomou pela Universidade do Porto (Porto/Portugal) e teve o seu diploma 

revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ); 

 

Considerando as Resoluções CAU/BR nº 26/2012, 63/2013, 87/2014 e 123/2016, que dispõem 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 dão outras providências; 

 

Considerando que o requerente é brasileiro, portanto não se aplica o Art. 7º da Resolução CAU/BR nº 

26/2012 que prevê a vinculação da vigência do registro ao seu visto de permanência no Brasil; 

 

Considerando que o  requerente apresentou todos os documentos requisitados pelos normativos em 

vigor no ato do requerimento;  

 

Considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo; 

 

Considerando que o CAU/RJ recomenda o DEFERIMENTO do registro; 

 

Considerando a pré-analise do processo descrita no Parecer nº 026/2017, desenvolvido pela assessoria 

da CEF-CAU/BR; 

 

Considerando o relato do conselheiro FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA, que vota pelo 

DEFERIMENTO do registro; 

 

DELIBEROU: 

 

1 – Acompanhar o voto do relator e DEFERIR o requerimento de registro DEFINITIVO de Matheus 

Nunes Osório, CPF XXX.XXX.XXX-XX, com o título de Arquiteto e Urbanista e atribuições previstas 

no artigo 2º da Lei 12.378/2010. 

2 – Encaminhar o processo ao CAU/RJ para efetivação do registro (quando deferido é dispensado de 

Deliberação Plenária conforme art. 99º, inciso V e parágrafo único do Regimento Interno do CAU/BR – 

aprovado pela Resolução 139/2017 de 06/06/2017).  

 

Brasília - DF, 8 de junho de 2017.  

 

 

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JUNIOR  ____________________________________ 

Coordenador  
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FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA ____________________________________ 

Coordenador adjunto 

FÁBIO TORRES GALISA DE ANDRADE    ____________________________________ 

Membro  

FERNANDO DINIZ MOREIRA   ____________________________________ 

Membro  

JOSÉ ANTÔNIO ASSIS DE GODOY  ____________________________________ 

Membro  

MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL  ____________________________________ 

Membro 

 

 

 


