
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF 

 

1 

PROCESSO : Protocolos SICCAU nº 95527/2013, 102301/2014, 134348/2014. 
 

INTERESSADO : CAU/BR 
 

ASSUNTO : Convite às CEF - CAU/MG, CAU/SP, CAU/RJ, CAU/RS e CAU/BA. 

DELIBERAÇÃO Nº 048/2014 – CEF-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/BR), reunida ordinariamente em Fortaleza – CE, 
nas dependências da Sede do CAU/CE, no dia 21 de abril de 2014, após análise do assunto em 
epígrafe, e  
 

Considerando a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura 
e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs, e dá outras providências; 
 
Considerando o disposto nas Resoluções CAU/BR nº 26/2012 e 63/2013, que tratam do 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; 
 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CEF do CAU/BR, no uso das atribuições 

que lhe conferem os Art. 46 e 47 do Regimento Geral do CAU/BR, redação aprovada pela Resolução 

n° 33, de 6 de setembro de 2012, do Plenário do CAU/BR;  

  
 
DELIBEROU, 

Em respeito aos manifestos feitos pelas Comissões de Ensino e Formação dos CAU/MG, CAU/RJ, 
CAU/RS, CAU/BA e CAU/SP, e pela Direção de Ensino e Formação do CAU/SP, por meios oficiais e 
extra-oficiais, quanto ao mérito das Resoluções CAU/BR nº 26/2012 e nº 63/2013: 
 

1. Solicitar à Presidência que envie convite aos respectivos CAUs para a participação dos 
coordenadores das CEFs dos CAU/MG, CAU/RJ, CAU/RS, CAU/BA e CAU/SP, participação do 
diretor da DEF do CAU/SP e demais representantes indicados pelos respectivos Presidentes, na 
28ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR, mais precisamente no dia 22 de maio de 2014, com o 
objetivo de ouvir a exposição de motivos sobre as suas manifestações. 

 
 

 Fortaleza - CE, 21 de abril de 2014. 
 

 
 


