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SÚMULA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - Nº 50/2016 

05/05/2016 
06/05/2016 09:00 18:00 SEDE DO CAU/BR – BRASÍLIA/DF 

  

REUNIÃO 
COORDENADA POR JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR 

TIPO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
SECRETÁRIAS DANIELE GONDEK, ANA LATERZA E POLLYANE ARAUJO 

PARTICIPANTES 

JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR (IES)  COORDENADOR 
CEF - CAU/BR 

FERNANDO J. DE MEDEIROS COSTA (RN) CEF - CAU/BR 

FERNANDO DINIZ MOREIRA (PE) CEF - CAU/BR 

MARIA ELISA BAPTISTA (MG) CEF - CAU/BR 

MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL (SE) CEF - CAU/BR 
 HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA (PB) CEF - CAU/BR 
 

 

1. ABERTURA: 

O coordenador da CEF/BR, Arquiteto e Urbanista José Roberto Geraldine Jr, deu início aos trabalhos da 
50ª Reunião Ordinária da CEF/BR. Fez verificação de quórum e a leitura da pauta da presente reunião, 
dando início às discussões. 
 
2. INFORMES 

2.1. O Conselheiro Fernando Diniz fez seu relato sobre o trabalho que realizou representando o 
CAU/BR durante a Convenção Anual do American Institute of Architects (AIA), entre 18 e 21 de 
maio na Filadélfia, Estados Unidos. 
 

2.2. O Conselheiro Fernando Diniz fez seu relato sobre a sua participação no encontro com os 
coordenadores de curso do CAU/PE, realizado no dia 24 de maio de 2016 em Recife, no qual 
apresentou as ações e projetos da CEF do CAU/BR. 
 

2.3. A Conselheira Maria Elisa informou que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 867, 
de 2015, que inclui o "Programa Escola sem Partido" entre as diretrizes e bases da educação 
nacional. 
A COMISSÃO DECIDE: Solicitar via memorando à Assessoria Parlamentar do CAU/BR o 
levantamento de informações sobre o Projeto de Lei em questão e, após o recebimento do 
material pautar o tema novamente na CEF.  
 

2.4. O Conselheiro Fernando Costa informou que foi convidado para participar da Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria – Coneau. 
 

2.5. O Conselheiro Geraldine Junior informou que participará do 3º Encontro com os coordenadores 
de curso da CEF-CAU/BA no dia 10 de junho de 2016. Relatou ainda a que participou de reunião 
na Ordem dos Arquitectos de Portugal, representando o CAU/BR, para tratar das atualizações do 
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Acordo de Cooperação firmado em 2013 entre o CAU/BR e a OA/PT para a facilitação dos 
registros profissionais em ambas as instituições.  

 
2.6. Apresentação do andamento do Plano de Ação da CEF. 

A Assessoria da CEF-CAU/BR apresentou o Plano de Ação aprovado para o exercício de 2016, 
diferenciando os itens que já foram executados ou estão em execução daqueles que ainda não 
foram iniciados. A Comissão solicitou que fossem verificados os desdobramentos do projeto de 
Residência Técnica. 

 
3. CORRESPONDÊNCIAS  

3.1. E-mail do CAU/RS sobre MME. 
A Comissão solicita à assessoria que encaminhe e-mail o CAU/RS esclarecendo: que o processo 
de publicação de edital de Matriz de Mobilidade e do Exercício Profissional dos Arquitetos e 
Urbanistas foi recuperado e a CEF está retomando a discussão do tema, dando início aos 
trabalhos em breve; que a resolução de cadastramento de cursos no CAU está sendo elaborada e 
que as resoluções que tratam de registros profissionais no CAU estão sendo revisadas pela 
Comissão; que as Instituições solicitaram a definição do que é arquitetura e urbanismo; e, que a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) possui um curso de extensão em arquitetura e urbanismo 
com laboratório que oferece serviços, e que isso seria ainda tratado no âmbito da Comissão. 
 

4. PAUTA  

4.1. Apreciação da minuta de Relatório Técnico - Etapa 4. 
Origem: Consultor Wilson Ribeiro dos Santos Junior 
Relator: Conselheira Maria Elisa 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 060/2016): 1 – Rediscutir o Relatório Técnico 
referente à “Etapa 3: Proposta de programa de acreditação para cursos de arquitetura e urbanismo, 
incorporando as contribuições resultantes das discussões no âmbito da Comissão de Ensino e 
Formação do CAU/BR (CEF)”, e reformulação da estrutura da agência de acreditação proposta na 
Etapa 3; e 
2 – Adiar a apreciação da minuta elaborada pelo Consultor Wilson Ribeiro dos Santos Jr., e 
entrega do relatório final referente à “Etapa 4: Realizar proposta de formas de acompanhamento e 
critérios de avaliação do programa de acreditação de cursos de Arquitetura e Urbanismo, no 
âmbito do CAU/BR”, conforme disposto na Cláusula terceira do Contrato CAU/BR nº 37/2015, 
para a 51ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR a ser realizada em julho de 2016. 

  

4.2. Processos de registros de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. 
Origem: CEFs-CAU/UF 
 

4.2.1. FERNANDO GUILHERME RIBEIRO FERNANDES 
Origem: CAU/MG – SICCAU nº 362692/2016 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Junior 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 053/2016): Acompanhar o voto do relator e 
DILIGENCIAR o requerimento de FERNANDO GUILHERME RIBEIRO FERNANDES, 
CPF 082.313.636-10, solicitando a instrução do processo com: 
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1. Documento que esclareça a equivalência entre crédito e hora-aula na Universidad de 
Palermo; 
2. Declaração ou documento que ateste o vínculo do requerente com a titular do 
comprovante de residência apresentado; 
3. Matriz curricular de análise de correspondência de curso, conforme Anexo II da 
Resolução CAU/BR nº 26/2012, devidamente preenchida; e 
4. Certidão de quitação eleitoral. 
 
4.2.2. PALOMA PEREZ PIERONI 
Origem: CAU/MG – SICCAU nº 335337/2016 
Relator: Conselheiro Fernando José de Medeiros Costa 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 054/2016): Acompanhar o voto do relator e 
DILIGENCIAR o requerimento de Paloma Perez Pieroni, CPF 018.056.846-98, solicitando a 
instrução do processo com os documentos abaixo listados, em atendimento ao art. 4º, inciso 
II da Resolução CAU/BR nº 035/2012, para a obtenção do registro temporário: 
1. cópia do contrato temporário de trabalho entre o arquiteto e urbanista pretendente ao 
registro e o contratante com sede ou domicílio no País, ou, no caso de não estar firmado o 
contrato, cópia do compromisso firmado entre as mesmas partes para a futura contratação;  
2. declaração do contratante ou futuro contratante indicando um arquiteto e urbanista 
brasileiro ou uma sociedade de arquitetos e urbanistas com registro no CAU/UF, a ser 
mantido com efetiva participação na execução das atividades do arquiteto e urbanista sem 
domicílio no País; 
3. prova da relação contratual entre o contratante e o arquiteto e urbanista ou sociedade de 
arquitetos e urbanistas referidos na alínea anterior. 
 
4.2.3. JOSE ANTONIO HOYUELA JAYO 
Origem: CAU/MG – SICCAU nº 350149/2016 
Relator: Conselheiro Hélio Cavalcanti da Costa Lima 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 055/2016): Acompanhar o voto do relator e 
DILIGENCIAR o requerimento de Jose Antonio Hoyuela Jayo, CPF 021.167.546-66, 
solicitando a instrução do processo com: 
1. Matriz curricular de análise de correspondência de curso, conforme Anexo II da 
Resolução CAU/BR nº 26/2012, devidamente preenchida. 
 
4.2.4. CRISTIAN ANDRÉS ESPINOZA MÉNDEZ 
Origem: CAU/SP – SICCAU nº 369914/2016 
Relator: Conselheiro Marcelo Augusto Costa Maciel 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 056/2016): 1 – Acompanhar o voto do relator 
e DEFERIR o requerimento de registro DEFINITIVO de Cristian Andrés Espinoza Méndez, 
CPF 236.632.218-65, com o título de Arquiteto e Urbanista e atribuições previstas no artigo 
2º da Lei 12.378/2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE: 
23 de outubro de 2023. 
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2 – Encaminhar o processo ao Plenário do CAU/BR para homologação, em atendimento ao 
art. 9º, inciso XLVI do Regimento Geral do CAU/BR. 
 
4.2.5. PABLO ESTEBAN VERGARA CERDA 
Origem: CAU/RJ – SICCAU nº 301606/2015 
Relator: Conselheiro Fernando Diniz Moreira 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 057/2016): 1 – Acompanhar o voto do relator 
e DEFERIR o requerimento de registro DEFINITIVO de Pablo Esteban Vergara Cerda, CPF 
061.059.177-08, com o título de Arquiteto e Urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da 
Lei 12.378/2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do seu RNE: 14 de 
maio de 2024. 
2 – Encaminhar o processo ao Plenário do CAU/BR para homologação, em atendimento ao 
art. 9º, inciso XLVI do Regimento Geral do CAU/BR. 
 
4.2.6. MÁRCIO ANDRÉ LOPES DA COSTA 
Origem: CAU/RJ – SICCAU nº 223494/2015 
Relator: Conselheira Maria Elisa Baptista 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 058/2016): 1 – Acompanhar o voto do relator 
e DEFERIR o requerimento de registro DEFINITIVO de Márcio André Lopes da Costa, 
CPF 059.626.217-51, com o título de Arquiteto e Urbanista e atribuições previstas no artigo 
2º da Lei 12.378/2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. 
2 – Encaminhar o processo ao Plenário do CAU/BR para homologação, em atendimento ao 
art. 9º, inciso XLVI do Regimento Geral do CAU/BR. 
 

4.3. Resoluções Cadastro de Cursos de Arquitetura e Urbanismo.  
Origem: Assessoria CEF-CAU/BR 
Relator: Fernando José de Medeiros Costa 
 
A CEF-CAU/BR, em complementação às decisões da 48ª Reunião Ordinária da CEF, apreciou os 
quadros elaborados pela assessoria com as dúvidas sobre os procedimentos para a nova resolução.  

 
A COMISSÃO DECIDE: Para a elaboração da minuta de nova resolução única sobre registro 
profissional, considerar: 
  
1- Quanto à ementa: Dispõe sobre o cadastramento de cursos de arquitetura e urbanismo no 

CAU e inserção de dados de egressos no SICCAU; 
2- Numeração: O cadastro dos cursos não terá número específico do conselho, deverá ser 

utilizado como referência o código MEC do curso; 
3- Diferenciação dos cursos: Quando houver dois cursos com o mesmo nome, da mesma IES, a 

diferenciação deverá ser feita pelo código MEC do curso e pelo campus; 
4- A inserção do curso: O curso será inserido no SICCAU (e seus dados migrados para o 

IGEO) pelo CAU/UF (dados como nome, CNPJ, endereço, etc). A CEF-CAU/BR poderá 
auditar os dados inseridos pelo CAU/UF e solicitar as correções necessárias. A CEF-
CAU/BR apodera também inserir novos cursos nos sistemas em casos omissos. A CEF-
CAU/BR ficará com a responsabilidade de analisar a regularidade do curso.   
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5- Acesso do coordenador: O acesso do coordenador ao curso será mantido na sua área 
profissional, através do número de RRT aprovado; 

6- Efetivação do Cadastro: O curso poderá ser cadastrado quando tiver a portaria de 
reconhecimento, quando estiver tempestivo e, se já for tempo de renovação, deve ter o 
protocolo de renovação ou portaria emitida; 

7- Aba detalhes do curso: O nome da aba “Detalhes do curso” pode ser  alterada para 
“Informações Adicionais”, sendo que esta Aba já esta dentro da pagina do curso; 

8- Atualizações de cadastro: A CEF-CAU/BR poderá a qualquer tempo inserir os novos 
documentos comprobatórios da regularidade do curso que vier a conhecer, para fins de 
atualização do cadastro. Essas alterações deverão ficar visíveis para o coordenador e para o 
CAU/UF; 

9- Atualizações de cadastro – lista de egressos: A inserção de listas de egressos deverá ser 
bloqueada e uma mensagem de aviso deverá ser enviada ao coordenador, quando o cadastro 
necessitar de atualizações. 
 
Quando às nomenclaturas a serem utilizadas na resolução. Foram decididos, até o momento, 
que farão parte do cadastro dos cursos os seguintes dados/campos:  
 
EFETIVAÇÃO DO CADASTRO DO CURSO: 
 

10- CPC (Se houver) (Preencher na hora da análise do cadastro): 
 Ano (campo de escolha com rolagem dos anos) 
 Nota (campo de escolha com rolagem de valores de 1 a 5)  
 IGC (VERIFICAR) 
11- Situação do cadastro do Curso (colocar alerta no vencimento dos documentos. Abrir 

possibilidade de envio de mensagem ao coordenador e ao CAU/UF quando identificada a 
necessidade de atualização de documentos) 

 Não cadastrado 
 Em análise pela CEF 
 Concluído  
 Com pendência de documentos (A 180 DIAS E A 60 DIAS DO VENCIMENTO – 

VERIFICAR CSC) 
12- Data da efetivação do cadastro (campo de seleção de data). 
13- Pendências (campo escrito) 
14- Carga horária do curso- em hora relógio (campo na análise a ser verificado nos 

documentos apresentados) 
15- Ato regulatório – Campo de seleção com o tipo de ato e botão para inserção de 

documento, quando a inserção pela CEF-CAU/BR 
16- Aba detalhes do curso: 
 Data de início. 
 Carga horária. 
 Média do Nº de vagas totais anuais ofertadas. 
 Média de alunos ingressantes/ano. 
 Média de alunos concluintes/ ano. 
 Tempo de duração do curso (anos ou semestres): VER SE MANTÉM ESSA OPÇÃO. 
 Principal inovação do PPC. 
 Estágio supervisionado. 
 Carga horária estágio. 
 Existência de TC/TFG. 
 Carga horária TC/TFG. 
 Avaliador externo de banca. 
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 Possui convênio institucional para atendimento da Lei Lei 11.888/08. 
 

17- Campo de informação (observações) Ex: IES com suspensão de autonomia ou curso 
com aditamento de vagas. 

18- Documentos do curso (apresentar datas de inserção, datas de aceite e possibilidade de 
manipulação dos documentos inseridos pela CEF-CAU/BR, edição de nome, deletar 
documentos) 

 Pedagógico do curso com matriz curricular 
 Atos autorizativos: 
o Portaria de Autorização ou equivalente 
o Portaria de Reconhecimento ou cálculo de tempestividade 
o Portaria de Renovação de Reconhecimento ou protocolo 

 
LISTAS DE EGRESSOS: 
 

19- Situação Da Lista De Egressos: 
 Iniciou importação de listas 
 Não há listas importadas 
 Ainda não forma turma 
 Não enviou lista 
 Mudaria para: 
 Ainda não forma turma Não possui egressos 
 Há listas importadas 
 Não há listas importadas 
 Lista em análise pela CEF (para o caso da primeira lista) 

 
20- Extrato com a situação das importações das listas de egressos (campo de contagem 

automática): 
 Número de listas importadas 
 Número de egressos importados 
 Observações 

 
21- PLANILHAS IMPORTADAS e reprovadas (campos de informações que devem 

aparecer): 
 Nome do Arquivo 
 Coordenador 
 Data de inserção/importação/reprovação 
 Data de importação 
 Nº egressos inseridos pré-cadastrados 
 Nº erros 
 Nº de planilhas existentes (importadas e reprovadas) 
 Subtotal 
 Nº Total 

 
4.4. Protocolo SICCAU nº 380608/2016: Questionamentos sobre a dispensa de tradução 

juramentada. 
Origem: CAU/DF 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Jr. 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 067/2016):  
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1. Fixar, em conformidade com a Nota Jurídica nº5/AJ-GCR/2016, os seguintes requisitos para os 
documentos estrangeiros que instruam os requerimentos de registro de pessoas físicas: 

I - Países do Mercosul: 
a) Documentos de comprovação da capacidade civil, dispensada a tradução 
juramentada; 
b) Diploma de graduação acompanhado de tradução juramentada. 

II - Demais países: 
a) Documentos de comprovação da capacidade civil, acompanhados de tradução 
juramentada; 
b) Diploma de graduação acompanhado de tradução juramentada. 

2. Consideram-se documentos de capacidade civil os documentos de identificação civil que 
informem nome, data de nascimento, filiação e naturalidade, dentre outros dados. 
3. Os diplomas estrangeiros deverão ser acompanhados da respectiva revalidação na forma da 
legislação brasileira. 
4. Revogar as Deliberações CEF-CAU/BR nº 024/2015 e 101/2015. 
5. Solicitar à Presidência do CAU/BR o envio de ofício circular aos CAU/UF encaminhando a 
decisão da CEF-CAU/BR. 
 

4.5. Protocolo SICCAU nº 377320/2016: Deliberação nº 01/2016 CEN, que solicita à CEF-
CAU/BR o envio de lista atualizada dos cursos de Arquitetura e Urbanismo reconhecidos 
pelo MEC. 
Origem: CEN-CAU/BR 
Relator: Conselheiro Marcelo Augusto Costa Maciel 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 059/2016): Encaminhar à Comissão Eleitoral 
Nacional do CAU/BR a lista de instituições de ensino superior com cursos de arquitetura e 
urbanismo reconhecidos até o momento, conforme dados obtidos no sistema e-MEC. 

 
4.6. Parecer da Assessoria da CEF-CAU/BR nº 031/2016 sobre solicitações de cadastro dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo e importação das respectivas listas de egressos. 
Origem: Assessoria CEF-CAU/BR 
Relator: Conselheiro Fernando Diniz Moreira 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 061/2016): 1 – Quanto ao curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS 
MISSÕES (URI) – Campus Santo Ângelo: pelo aceite da Portaria de Reconhecimento do curso e 
atualização do cadastro;  
2 – Quanto ao curso de Arquitetura e Urbanismo do CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO 
(MÓDULO): por solicitar à coordenação a apresentação do protocolo de solicitação de renovação 
de reconhecimento, dando um prazo de 30 dias para a sua entrega, período pelo qual a importação 
de listas ficará suspensa, para posterior reanálise desta Comissão; 
3 – Quanto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da FACULDADES INTEGRADAS DOM 
PEDRO II (DOM PEDRO): por solicitar à coordenação a apresentação do protocolo de 
solicitação de renovação de reconhecimento, dando um prazo de 30 dias para a sua entrega, 
período pelo qual a importação de listas ficará suspensa, para posterior reanálise desta Comissão. 
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4.7. Elaboração de minuta de documento básico sobre a formação dos arquitetos nos países de 
língua portuguesa, com base na versão preliminar da atualização do documento Perfis da 
Área e Padrões de Qualidade do curso de Arquitetura e Urbanismo, elaborada pela CEF 
em 2014 e 2015. 
Origem: CRI-CAU/BR 
Relator: Conselheiro Hélio Cavalcanti da Costa Lima. 
 
O Conselheiro relator da matéria apresentou seu estudo inicial sobre a formação dos arquitetos 
nos países de língua portuguesa, tomando como base o documento de Perfis da Área e Padrões de 
Qualidade do curso de Arquitetura e Urbanismo. Na 51ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR o 
assunto será pautado novamente, para apresentação da versão final do documento e apreciação de 
seu conteúdo pela Comissão.  
 

4.8. Protocolo SICCAU nº 360108/2016 e 366307/201: cadastramento de cursos, importação de 
listas de egressos e funcionamento do Módulo Acadêmico. 
Origem: CAU/SP 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Jr. 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 063/2016): Solicitar à Presidência do CAU/BR 
que envie ofício ao CAU/SP informando que esta CEF-CAU/BR:  
a) Agradece pelas contribuições da DEF-CAU/SP e informa que estão em elaboração pela 
Comissão a resolução que dispõe sobre o cadastramento de cursos de arquitetura e urbanismo no 
CAU e inserção de dados de egressos no SICCAU e a que dispõe sobre registros de profissionais 
no CAU, dessa forma, as contribuições e solicitações sobre esses temas tratadas nos Memorando 
DEF-CAU/SP nº 030/2016 e no Memorando DEF-CAU/SP nº 009/2015 estão sendo avaliadas e 
consideradas nas novas normativas; 
b) Solicitar à DEF-CAU/SP a lista de cursos de arquitetura e urbanismo dos quais precisam da 
emissão do cálculo de tempestividade; 
c) Quanto às portarias de renovação de reconhecimento, envia as Deliberações CEF-CAU/BR 
nº 40/2016 e 51/2016, que trata da análise do Decreto 8.754/2016; 
d) Informar que o CAU/SP pode ter conhecimento dos processos de atos autorizativos em 
tramitação no MEC e das portarias emitidas diretamente no sistema E-MEC pelo acesso 
disponível ao público - através do site http://emec.mec.gov.br/ -, e que não há prazo definido para 
a emissão dos atos autorizativos de processos já concluídos, ficando a cargo do MEC e esta 
emissão; 
e) Informa que a CEF-CAU/BR, sempre que conhece novas normativas federais e que tem 
conhecimento de melhores interpretações das mesmas, revê seus atos objetivando o cumprimento 
da legislação vigente e o correto andamento dos processos; 
f) Informar ao CAU/SP que na data de hoje não há no SICCAU listas de egressos para 
importação dos cursos citados no Ofício nº 014/2015 - DEF CAUSP, que são: CBM; CUML; 
DOMPEDRO; FAAP; FEBASP; MODULO; PUC-CAMPINAS; UAM; UMC; UNESP-Bauru; 
UNG; UNIARA; UNIB; UNICSUL; UNIFEV; UNIFRAN; UNIP-Alphaville; UNIP-Ribeirão 
Preto; UNISANTOS; UNITAU; UNIVAP; USC; MACKENZIE; UAM; FAAP; e, FEBASP. 

 
4.9. Protocolo SICCAU nº 346627/2016: curso de Arquitetura e Urbanismo 100% EAD da 

UninCor – MG. 
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Origem: CAU/PR 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Jr 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 064/2016): Solicitar à Presidência que envie ao 
CAU/PR, por meio de ofício, resposta informando que esta CEF-CAU/BR em conjunto com a 
Presidência, a Assessoria Jurídica do CAU/BR e a Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (ABEA) possui ações em andamento para providências cabíveis sobre o 
curso EAD da Unincor-MG. 

 
4.10. Projeto de implantação do Instituto CAU. 

Origem: Presidência-CAU/BR 
 
A COMISSÃO DECIDE: Aguardar o recebimento formal dos documentos solicitados e pautar o 
assunto para a 51ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/BR. 
 

5. EXTRA PAUTA  

5.1. Denuncia sobre solicitação de registro com diploma falso da UNIP. 
Origem: CAU/SP – SICCAU nº 388170/2016 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Jr 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 065/2016): Solicitar à presidência do CAU/BR 
que envie recomendação ao CAU/RS de encaminhamento de denúncia ao Ministério público 
Federal e Polícia Federal sobre falsificação de documento. 

 
5.2. Minuta de Resolução nos moldes da Decisão Plenária do CONFEA nº 2087 que atenderia 

aos arquitetos que atuam com o georeferenciamento de áreas rurais. 
Origem: Presidência-CAU/BR 
Relator: Conselheiro Fernando José de Medeiros Costa 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 066/2016): Encaminhar ao Conselho Diretor a 
Minuta de Deliberação Plenária revisada para análise e devidos encaminhamentos. 

 
5.3. Apostila de normativas a ser enviada aos Conselheiros do CNE 

Origem: CEF-CAU/BR – SICCAU nº 388121/2016 
Relator: Conselheiro José Roberto Geraldine Jr. 
 
A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação nº 062/2016): Solicitar a Presidência que envie ao 
CNE, aos cuidados da Comissão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, por meio de ofício, três cópias impressas da apostila de referências 
normativas nacionais e internacionais elaborada pela assessoria, contendo os arquivos seguintes: 
 
A) Normativas nacionais: 
1 - LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 - 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. 
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2 - LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 - Assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social 
e altera a Lei n 
o 11.124, de 16 de junho de 2005. 
3 - PERFIS DA ÁREA & PADRÕES DE QUALIDADE - Expansão, Reconhecimento e 
Verificação Periódica dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. 
 
B) Normativas internacionais: 
4- Carta UNESCO-UIA para a formação em Arquitetura, versão revista em 2011 e aprovada pela 
Assembleia Geral da UIA em Tóquio 2011. 
5 – UIA and Architectural Education – Reflections and Recommendations – Revised Edition 
2014. 
6 – UNESCO-UIA Validation System for Architectural Education – Revised Edition 2014. 
7 – The UNESCO-UIA Validation System Procedures Manual for Study Programmes. 
8 - 2012 Conditions for Substantial Equivalency - The National Architectural Accrediting Board, 
Inc. - National Architectural Accrediting Board, Inc. (NAAB). 
9 - 2014 Conditions for Accreditation - The National Architectural Accrediting Board, Inc. 
(NAAB). 
10 – Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais, e alterações da Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho – Arquivo de compatibilização. 
11 – Critérios de Calidad para la acreditación ARCU-SUR – Arquitectura – Mayo 2015. 
 

6. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 50ª Reunião Ordinária da CEF/BR mediante aprovação 
desta súmula que vai assinada por todos os membros da CEF e pelas secretárias ad hoc.   

 
JOSÉ ROBERTO GERALDINE JR  

Coordenador  

 
FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA 

Coordenador Adjunto  
 
 

MARIA ELISA BAPTISTA 
Membro 

  
FERNANDO DINIZ MOREIRA  

Membro 

 
MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL  

Membro 

 
HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA 

Membro 

 
DANIELE GONDEK 

Assessora da CEF-CAU/BR - Secretária Ad hoc  

 
ANA LATERZA 

Assessora da CEF-CAU/BR - Secretária Ad hoc 

 
POLLYANE ARAUJO 

Assistente Administrativa - Secretária Ad hoc 

 

 


