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PROCESSO PROTOCOLO SICCAU nº 1409131/2021. 

INTERESSADO VÁRIOS 

ASSUNTO 
REVISÃO DE NOMENCLATURA NO SICCAU DE INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR (IES) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

DELIBERAÇÃO Nº 017/2021 – CEF-CAU/RJ 

A Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RJ, reunida ordinariamente por meio de 

videoconferência, no dia 22 de outubro de 2021, e, no uso das competências que lhe 

conferem os arts. 109 e 110 do Regimento Interno do CAU/RJ, com a participação dos 

Conselheiros, Tanya Argentina Cano Collado, Teresa Cristina dos Reis, Tom Ferreira 

Caminha, Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues e Zander Ribeiro Pereira Filho, após análise 

do assunto em epígrafe, e  

Considerando a análise do Relatório apresentado pela Gerência Técnica do CAU/RJ sobre 

alteração automática no SICCAU conforme dados do e-MEC de nomenclatura da Instituição 

“CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA BENNETT” para “CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIVERSUS VERITAS”, em anexo a esta deliberação; 

Considerando que de fato o CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA BENNETT encerrou 

suas atividades no Estado do Rio de Janeiro e sua aquisição e responsabilidade do acervo de 

documentação foi transferido para a mantenedora CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSUS 

VERITAS com CNPJ do Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda mantida pelo Grupo 

Ser Educacional através da Portaria nº 850, de 22 de dezembro de 2016; 

Considerando que a atual mantenedora CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSUS VERITAS 

oferece o curso superior de Arquitetura e Urbanismo, porém, ainda não há turma em 

andamento e funcionamento; 

Considerando que com frequência os setores de Atendimento e Gerência Técnica do CAU/RJ 

são questionados por profissionais sobre a mudança de nomenclatura da Instituição 

“CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA BENNETT” para “CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIVERSUS VERITAS” no SICCAU, não reconhecendo esta última como sua instituição de 

formação;  
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Considerando que o assunto foi amplamente debatido entre os Conselheiros desta Comissão 

que julgaram importante preservar a memória desta Instituição de Ensino Superior, tradicional 

para o Estado do Rio de Janeiro, que tantos profissionais formou; 

Considerando que os egressos de décadas do CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA 

BENNETT, nossos colegas de profissão registrados no CAU/RJ, sentem que está sendo 

alterada a sua identidade profissional; uma programação operacional no sistema está 

rompendo a memória afetiva da formação da Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, e 

isso muito abalaria o vínculo e confiança destes profissionais para com o conselho; 

DELIBEROU: 

1. SOLICITAR à CEF-CAU/BR sobre a possbilidade de manter os dois nomes das 

Instituições no SICCAU. Assim, os profissionais antigos estariam vinculados ao 

“CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA BENNETT”, e os futuros profissionais ainda 

em formação seriam vinculados ao “CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSUS 

VERITAS”. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

TANYA ARGENTINA CANO COLLADO 

Coordenadora 

  

 


