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PROCESSO 1349504/2021 

INTERESSADO GERTEC 

ASSUNTO 
Envio de diploma para modificação de registro provisório para 
definitivo, protocolo SICCAU nº 1349504/2021 

  

DELIBERAÇÃO Nº 53/2021 – CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF – CAU/SC, reunida ordinariamente, de 
forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 de março de 2021, 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 que o art. 6º da Lei 12378, de 31 de dezembro de 2010, determina que são 
requisitos para o registro capacidade civil e diploma de graduação em arquitetura e 
urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder 
público; 

Considerando a Resolução nº18 do CAU/BR que dispõe sobre registros definitivo e 
provisórios de profissionais brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, 
diplomados no País; 

Considerando a Resolução nº26 do CAU/BR que dispõe sobre o registro de arquitetos e 
urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por 
instituições de ensino estrangeiras e em seu artigo 7º determina: “Art. 7° O registro concedido 
ao profissional estrangeiro terá validade vinculada à data de expiração do RNE. Parágrafo 
único. A reativação do registro profissional será automática mediante a apresentação de novo 
documento de identidade com validade vigente.”; 

Considerando o envio de diploma para modificação de registro provisório para definitivo, 
protocolo SICCAU nº 1349504/2021, em pesquisa aos dados do registro profissional, 
protocolo nº 1135643/2020, a profissional possui Cédula de Identidade de Estrangeiro com 
validade até 28/07/2026; 

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:  
 
1 – Questionar a CEF-CAU/BR se o registro profissional de estrangeiro, independente se foi 
diplomado no País ou no exterior, deve ter data de validade vinculada à data de expiração da 
identidade de estrangeiro; 
 
2 – Caso seja entendido que sim, sugerir a CEF-CAU/BR a atualização das Resoluções que 
tratam de registro profissional de estrangeiro; 
 
3 – Que seja encaminhado para Gerência Técnica do CAU/SC a aplicação de data de validade 
nos registros de estrangeiros conforme data de expiração da identidade de estrangeiro, 
enquanto se aguarda a resposta da consulta ao CAU/BR. Caso o posicionamento do CAU/BR 
seja contrário à presente instrução, a data de validade deverá ser removida do registro e o 
profissional notificado da mudança; 
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4 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 26 de agosto de 2021. 
 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 
 

__________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador (a) Gogliardo Vieira Maragno X    

Membro Fárida Mirany De Mira X    

Membro suplente Daniel Otávio Maffezzolli X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEF-CAU/SC: 8ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 26/08/2021 
 
Matéria em votação: Envio de diploma para modificação de registro provisório para definitivo, 
protocolo SICCAU nº 1349504/2021 

 
Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (3) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Julianna Luiz 
Steffens Assistente administrativo 

Condutor da Reunião: Coordenador Gogliardo 
Vieira Maragno 
 
 

 
 
 


