
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 13/12/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:    Diogo Ubaldo Braga            Cargo:  Arquiteta Analista 
Documento nº: CAU nº A103880-0 Tipo de documento:  Registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: IV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE CEF   Local:  Brasília/DF 
Data de início:     09/12/2022                       Data de término:  10/12/2022 
 
Justificativa da viagem:  Acompanhar as discussões em nível nacional das CEF/UFs.  
 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento: (escrever relato detalhado do evento e das atividades realizadas) 
 

O encontro se iniciou às 10h00min com mesa de abertura com fala do Conselheiro Caldana, coordenador da CEF-
CAU/BR, e posteriormente com os relatos dos representantes das CEFs dos CAU/UFs com objetivo de troca de 
informações e experiências.  
 
Os relatos se iniciaram com a fala do representante da CEF-CAU/SC e abaixo apontarei os principais pontos abordados 
por cada CAU/UF e pelo CAU/BR no inteiro teor do evento. 
 
CEF-CAU/SC: 
- Realizou recentemente ação de verificação da tempestividade da solicitação de renovação dos cursos de arquitetura e 
urbanismo, tendo sido identificados cursos com este processo em atraso.  
- Realizou aprovação de Deliberação análoga à Deliberação do CAU/RS discriminando procedimento para análise de 
cursos na modalidade EAD. 
 
CEF-CAU/RN: 
- Apontou a judicialização de um indeferimento de uma inclusão de título de Engenharia de Segurança do Trabalho pelo 
curso não possuir monografia e carga horária prática, não atendendo aos critérios de Deliberação da CEF-CAU/BR. Disse 
o processo resultou em uma decisão pela obrigatoriedade de incluir o título.  
 
CEF-CAU/MG: 
No relato do CAU/MG foram feitos os seguintes apontamentos: 
- Foi informado que que também foi aprovada Deliberação análoga à Deliberação do CAU/RS discriminando procedimento 
para análise de cursos na modalidade EAD. 
- Foram retomados ações presenciais como o fórum de coordenadores e o Seminário de Ensino.  
- Recebimento de denúncias sobre cursos “falsos presenciais” e a ação junto aos coordenadores de cursos ara estimular 
novas denúncias. 
- Realização da premiação do Edital TCC 2022. 
- Relatada a identificação e solução de solicitações de registros com incongruências documentais, com apontamento de 
cursos distintos no diploma e histórico escolar.  
 
CEF-CAU/PR: 
- Criou uma página no site do CAU/PR para concentrar informações referentes à CEF-CAU/PR. 
- Ação de comunicação junto as IESs para fomentar a importância do coordenador de curso de arq. e urb. ser arq. e urb. 
- Aprovou Deliberação (14/21) análoga à Deliberação do CAU/RS discriminando procedimento para análise de cursos na 
modalidade EAD. 
-Realizou encontro de coordenadores.  
- Realizou edital de contratação de professores para realização de cursos de formação continuada.  
- Realizou concurso para estudantes de arq. e urb. para determinar a identidade visual do concurso TFG a ser realizado.  
- Aprovou deliberação com informações sobre atividades de extensão.  
 
CEF-CAU/SP: 
- Realizou campanha para valorização do bom Ensino de arq. e urb. com objetivo de sair do foco de negação do EAD para 
focar no objetivo de destacar a necessidade do bom ensino de arquitetura e urbanismo. Relatou que em um segundo 
momento desta campanha foi focado na sociedade com objetivo de responder o que faz um bom arquiteto e urbanista. 
- Está realizando edital focado em residência técnica. 
- Teve sentença transitada em julgada de caso de negativa de registro com danos morais de R$30.000,00, resultando em 
uma jurisprudência preocupante nos casos de negativa de registros de egressos de cursos EAD. 
- Finalizou processo de análise do curso de arq. e urb. da UNINCOR.  
 
CEF-CAU/AC 
- Elaborou material gráfico com informações básicas sobre o cau para egressos e recém registrados.  
-Realizou exposição em sua sede dos TFGs.  
- Realizou Semana de Arquitetura no CAU.  
 
CEF-CAU/CE: 



 

 

-Realizou Premiação anual do TCC. 
- Não possui solicitações de registros de egressos de cursos EAD.  
 
CEF-CAU/MS: 
- Realizou premiação de boas práticas dos docentes. 
- Realizou fórum de coordenadores. 
- Expôs o desejo de realizar edital para premiar livros/artigos ou resultados de estudos no âmbito da pós-graduação.  
 
Colocações da CEF-CAU/BR: 
- Foi relatado que desde fevereiro de 2022 a CEF-CAU/BR está tentando mudar o sistema de rotina de registro de PF com 
a inclusão da figura do Responsável Técnico pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo (e RRT acadêmico), deixando de ser 
necessariamente função do coordenador a inclusão dos egressos no sistema do CAU. Disse que este sistema não está 
implantado por dificuldades sistêmicas de implantação destas funcionalidades no SICCAU.  
- Relatou que foi feito um e-mail do CAU/BR vinculado à ouvidoria do CAU/BR para recebimento de relatos e reclamações 
direto dos docentes e estudantes: a) estudante.ies@ caubr.gov.br (já em atividade); b) docente@caubr.gov.br (a ficar 
disponível). 
- Disse que será criada uma página no site do CAU/BR para concentrar informações referentes à CEF-CAU/BR. 
- Exaltou a realização do seminário de Ensino Nacional realizado este ano no CAU/SP. 
- Sobre os passivos gerados em processos de inclusão de título de engenharia de segurança do trabalho, disse que isto 
ocorre pelo MEC possuir dois normativos sobre o tema, com duas orientações distintas. Deliberações existentes sobre o 
tema: a) CEF-CAU/BR n°09/2021; e b) DPO/BR-0101-05/2020. 
- Indicação da necessidade de realização de um banco de PPCs nacional com concentração de pareceres de análises 
destes PPCs  para mitigar a realização de análises discrepantes.  
- Expôs entendimento que o curso EAD já foi demasiadamente discutido e que há, no momento, a necessidade de discutir-
se o registro profissional de forma geral e especificamente o registro de egresso de curso EAD. Disse que o EAD é “fato 
consumado”, é realidade, esmo que o posicionamento do CAU seja de que o curso EAD não é recomendado. Disse que o 
CAU é federativo e que é o CAU/UF que deve atender e dar os encaminhamentos das solicitações de registros de 
egressos de cursos EAD. 
- Defende a possibilidade de ações fiscalizatórias no âmbito de processos de análises de cursos de arq. e urb. modalidade 
EAD. Estas ações seriam através de cumprimento de diligências processuais.  
- Foi realizada leitura e apontamentos sobre a elaboração da Deliberação CEF-CAU/BR n°68/2022 com a sistematização 
de mais de 11 deliberações sobre registro profissional. Ao mesmo tempo, foi discutida a realização de deliberação 
propondo uma planilha/roteiro com critérios para análise de cursos que poderão ser utilizados nos processos de egressos 
EAD. Disse que o objetivo posterior é levar a consolidação de todas estas deliberações para aprovação no Plenário do 
CAU/BR para serem aprovadas com natureza de resolução.  
- Foi discutida a possibilidade de limitação da atuação profissional dos egressos EAD. 
- Sobre projetos especiais nacionais CEF-CAU/BR apontou a realização de: a) Projeto Amazônia de origem da CEPUA-
CAU/BR com a participação da CEF-CAU/BR e do CAU no congresso internacional da UIA; b) CAU Educa; c) Portal da 
Formação Continuada; d) Projeto Lelé (suspenso por prudência); e) Projeto de Bando de dados Nacional sobre IES. 
 
 
 
Avaliação do evento: 
 
O evento transcorreu conforme o previsto e foi extremamente rica a troca de informações entre CEF-CAU/UFs e CEF-
CAU/BR. 
 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 13/12/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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