
 

 

 

 
Serviço Público Federal 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF/RJ 
 

SÚMULA  REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002 / 2012 

 

Data: Terça-Feira, 10 de Abril de 2012 

Local:  SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 

Endereço: Rua do Russel, 01 – Glória – Rio de Janeiro/RJ 

Início: 14:00h (1ª convocação) e 14:30h (2ª convocação) 

Término: 16:00h (previsão de término) 

 

1. Verificação do quórum 

 

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à 2ª Sessão Ordinária da Comissão de 
Ensino e Formação do CAU/RJ, às catorze horas. 

 
Presenças: 

Conselheiros Titulares:  

Carlos Eduardo da Silva Costa, Gustavo Jucá Ferreira Jorge, Isabel Cristina Eiras de Oliveira, Luiz 
Fernando Donadio Janot, Maurício Monteiro Campbell. 

Conselheiro Suplente:  

Andréa Queiroz da Silva Fonseca Rego 

Apoio Administrativo: 

Arquiteta e Urbanista Adriana Braga Aluotto  

 

2. Súmula da Reunião Ordinária anterior 

 
2.1. Foi acordado que a aprovação da súmula da reunião nº001/2012 se dará juntamente 
com a aprovação da súmula da reunião nº002/2012, na reunião nº 003/2012. 
 

 

3. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas 

 

3.1. Correspondências Recebidas – Não havia correspondências recebidas para a CEF. 

3.2. Correspondências Expedidas – Não houve expedição de correspondências pela CEF. 
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4. Comunicados da Coordenação da Comissão Permanente de Ensino e Formação - 
CEF/RJ 

 

4.1 – Comunicados da Coordenação – Não houve comunicado. 

 

5. Apreciação de processos 

 
5.1. Cadastramento do curso de A.U. da Faculdade de Filosofia de Campos – Redistribuir 
para o Juca e instruir seguindo procedimentos do SICCAU. Apresentar proposta na próxima 
reunião para ser aprovado pela CEF. 

5.2. Processos de profissionais estrangeiros – Em contato telefônico com o Conselheiro 
Federal da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, José Roberto Geraldine Jr., nos foi 
informado que brevemente o CAU/BR disponibilizará um normativo que fará referência aos 
procedimentos de cadastramento e registro dos profissionais diplomados no exterior em situação 
permanente no Brasil. 

 

6. Assuntos discutidos 

 
6.1. Cadastramento de Instituições de Ensino no SICCAU – Instruções relatadas pelo 
coordenador Carlos Eduardo indicando os procedimentos definidos pelo CAU/BR – Envio de       
e-mail pelo CAU/BR aos procuradores institucionais de cada Instituição de Ensino do RJ; 
Definição dos coordenadores por “campi”; Coordenador de curso faz RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de cargo e função. 

Procedimentos a serem realizados pelo Coordenador dos cursos de A.U.: atualizar  seus dados 
no SICCAU, responder questionário, inserir as informações digitalizadas do curso: portaria de 
reconhecimento pelo MEC que é atualizada bianualmente coincidindo com ENADE e projeto 
pedagógico. 

Orientação para os coordenadores das Instituições de Ensino através do CAU/BR com auxílio do 
CAU/RJ. Adriana deverá fornecer a lista de e-mails das Instituições de Ensino do RJ para o 
Coordenador da CEF, Carlos Eduardo da Silva Costa. 

6.2. Rito processual para registro de profissionais estrangeiros e de arquitetos brasileiro 
formados no exterior – Ficou acordado entre todos os conselheiros que tendo sido o diploma de 
graduação profissional aprovado e validado pela Instituição de Ensino Federal sem restrições, o 
profissional não terá qualquer restrição quanto às suas atribuições e o CAU/RJ não deverá 
contestar.  

Por solicitação do Coordenador, encaminhar e-mail em nome da CEF do CAU/RJ para o 
Conselheiro Federal da CEF do CAU/BR, Geraldine Jr., solicitando previsão de normativo sobre 
registro de profissional diplomado no exterior com a finalidade de responder aos requerentes. 

6.3. Cursos de aperfeiçoamento em arquitetura e urbanismo, em especial os de desenho 
assistido por computador, face à legislação profissional – Conforme artigo 11 da Lei 
12.378/10, somente há restrição da utilização das expressões “Arquitetura” ou “Urbanismo” ou 
designação similar, na Razão Social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto 
e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. 
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6.4. Proposta de criação do Programa de Apoio a Cursos de Aperfeiçoamento Profissional – 
Ficou definido que não existirá programas de apoio aos cursos de aperfeiçoamento. 

6.5. Proposta de criação do Programa de Apoio a Eventos Educacionais em parceria com 
IES – Apoiar a implantação dos procedimentos. Jucá minutará a proposta de projeto para próxima 
reunião. 

6.6. Proposta de criação da Rede de Apoio a Formação Profissional – Proceder conforme o 
item 

6.7. Solicitação da Ordem dos Arquitetos de Portugal quanto ao reconhecimento de títulos 
de formação acadêmica superior e acesso ao exercício profissional – Seguir os 
procedimentos da Resolução 18 de 02/03/2012 do CAU/BR - Registro Definitivo e Temporário de 
Profissionais e brevemente o normativo de registro de diplomados no exterior. 

6.8. Projeto de Lei que regula o exercício da profissão de paisagista – Dado conhecimento 
aos presentes ao resumo do conteúdo do Projeto de Lei, deixando clara a posição da ABAP 
contrária ao P.L. 

 

7. Assuntos extra pauta 

 

7.1. Resolução 18 do CAU/BR, relativo à Subseção II – da apreciação do requerimento de 
registro. Após cada análise de requerimento de registro profissional diplomado no país realizada 
pelos funcionários do CAU/RJ, fazer uma folha de despacho que será assinada pelo Coordenador 
Carlos Eduardo da Silva Costa e pela Gerência Técnica do CAU/RJ, realizando-se em seguida o 
cadastro e registro profissional. 

 

8. Assuntos gerais 

8.1. Não houve. 

 

 
ENCERRAMENTO:  
 

Coordenador Carlos Eduardo da Silva Costa: Agradeceu a presença de todos. Não havendo 
nada mais a ser tratado, deu por encerrada a sessão às 15:50h. 
 
Assinam abaixo os membros da Comissão presentes na Reunião Ordinária, que consideram a 
presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 
 
Carlos Eduardo da Silva Costa (T) ______________________________________________  

Gustavo Jucá Ferreira Jorge (T) ______________________________________________ 

Isabel Cristina Eiras de Oliveira (T) ______________________________________________ 
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Luiz Fernando Donadio Janot (T) _______________________________________________ 

Maurício Monteiro Campbell (T) _______________________________________________ 

Andréa Queiroz da Silva Fonseca Rego(S) _________________________________________ 

Luiz Felipe Machado Coelho de Souza(S)  _________ Não compareceu _____________ 

 
 
 
_______________________________________FIM____________________________________ 


