
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEF-CAU/SC 

ASSUNTO Concessão do registro no CAU sem a outorga de grau. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 37/2020 – CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 27 
de maio de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos 
do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do 
Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 93 do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a atual pandemia da Covid-19 e seus desdobramentos com a necessidade de 
isolamento social, como a suspensão de diversos serviços; 
 
Considerando a suspensão das solenidades de colação de grau por algumas instituições, bem 
como o contato de egressos em busca de informações quanto à possibilidade de registro no 
CAU sem a colação de grau, em função dessas suspensões; 
 
Considerando a Deliberação nº 19/2020 CEF-CAU/BR, que orienta os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) que, face à pandemia 
de Covid-19, em caráter excepcional, poderá ser aceito, para fins de registro profissional em 
caráter provisório, documento oficial da Instituição de Ensino Superior (IES) que ateste a 
integralização dos componentes curriculares pelo concluinte; 
 
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor nº16/2020, que orientou os “Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) que face à pandemia de 
Covid-19, em caráter excepcional, poderá ser aceito para fins de registro profissional, 
documento oficial da Instituição de Ensino Superior (IES) que ateste a integralização dos 
componentes curriculares pelo concluinte, contando-se da data da declaração o termo inicial 
do registro provisório”; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC.  
 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Manifestar-se favorável, diante da possibilidade concedida aos CAU/UF pela 
Deliberação nº 19/2020 CEF-CAU/BR, em caráter excepcional, à aceitação de 
documento que ateste a integralização dos componentes curriculares pelo concluinte 
- em substituição ao diploma ou ao certificado de conclusão de curso em 
requerimentos de registro profissional no CAU – ainda que não tenha ocorrido a 
outorga de grau ao solicitante; 

2. Orientar a Gerência Técnica do CAU/SC a seguir as orientações da Deliberação nº 
19/2020 CEF-CAU/BR no sentido de considerar a possibilidade de aceitação do 
documento alternativo ao certificado de conclusão de curso ou ao diploma; 

3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

 
Com 02 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros e Jaqueline 
Andrade; (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções. 

 



 

 

Florianópolis, 27 de maio de 2020. 
 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 
 
 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Rodrigo Althoff Medeiros (coordenador) x    

Jaqueline Andrade (membro) x    

 
 

Histórico da votação 

Reunião: 4ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 29/04/2020 

Matéria em votação: Concessão do registro no CAU sem a outorga de grau. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô Presidente da Reunião: Rodrigo Althoff 
Medeiros 

 


