
 

 

TIPO DE 

ATO 

ADMINISTRATIVO 

DELIBERAÇÃO 

PLENÁRIA 
Nº 018/2022 DATA:24/05/2022 

EMENTA: Recebe a Deliberação CEF/BA e delibera sobre Registro de Egressos EAD, no âmbito do 

Estado da Bahia.  

Aprovação da Plenária em reunião realizada na data de 24/ 05 /2022 

Reunião Presidida pela Arquiteta e Urbanista Denise Marques da Silva. 

CONSELHEIROS (AS) PRESENTES: 

Titulares Suplentes 

 Bruno Santa Fé Monteiro de Almeida  Moiseis Torres da Silva 

 Cláudia Maria Biglia  Cláudio José Martins da Costa 

 Denise Marques da Silva  Yoanny Rodriguez Calvo 

 Elisa Fialho de Moura  Josenan Silva Azevedo 

 Frank Caramelo Magalhães Vasques  Bruno Nunes Ivo 

 George Antônio de Almeida Gomes  Gustavo Henrique Lopes Pinheiro Filho 

 Loris dos Anjos Almeida Brantes  Mila Levindo de Faria Peixoto 

 Marcelo Silva Ferreira  Damile Menezes Pessoa Mata 

 Márcia Silva dos Reis  Manoela de Siqueira Leiro 

 Márcio Correia Campos  Walter Duarte Barreto Junior 

 Marcos Malamut  Marcio Davi Menezes Andrade 

 Valdinei Lopes do Nascimento  Bárbara Guimarães Vitorino 

 Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira  Ariadne Moraes Silva 

 Guivaldo D’Alexandria Baptista (FED)  Gilcinéa Barbosa da Conceição (FED) 

 

O PLENÁRIO do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - CAU/BA, reunido, 

ordinariamente, no dia 24 de maio de 2022, por videoconferência, no exercício das competências 

e prerrogativas que tratam o Regimento Interno vigente, após análise do assunto em epígrafe, e, 

ainda: 

Considerando o inciso II do art. 29 do Regimento Interno do CAU/BA que dispõe que compete ao 

Plenário do CAUBA apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do CAU/BR 

referentes a ensino e formação, ética e disciplina, e exercício profissional, a ser encaminhado 

para deliberação pelo CAU/BR; 

Considerando que, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.378/10, o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Bahia (CAU/BA) “têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina 

da classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”; 

Considerando que de acordo com o art. 3º da Lei 12.378/2010 “os campos da atuação 

profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes 

curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas 

quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais 

caracterizam a unidade de atuação profissional.”; 

Considerando que o Art. 5º da Lei 12.378/2010 determina que: “Para uso do título de arquiteto e 

urbanista e para o exercício das atividades privativas correspondentes, é obrigatório o registro 



 

 

profissional no CAU do Estado ou do Distrito Federal”; 

Considerando que o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR), norma derivada da Lei n° 12.378/10, no seu “Princípio 1.1.1”, estatui que “o 

arquiteto e urbanista deve deter por formação, um conjunto sistematizado de conhecimentos das 

artes, das ciências e as técnicas, assim como das teorias e práticas específicas da Arquitetura e 

Urbanismo”; 

Considerando que a Resolução CAU/BR n° 018/2012 e suas alterações posteriormente editadas 

dispõe sobre registros definitivos e temporários de profissionais junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo e dá outras providências; 

Considerando que Deliberação da CEF-CAU/BA de nº 001/2022 entendeu em: 

“Aprovar o encaminhamento da matéria - ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE REGISTRO 

PROFISSIONAL FORMULADO POR EGRESSOS DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 

NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA para conhecimento, apreciação e 

deliberação do Plenário do CAU/BA;” 

Considerando que a educação superior tem, dentre suas finalidades, a formação qualificada de 

profissionais aptos à participação no desenvolvimento social e colaboração em sua formação 

contínua;  

Considerando que a educação superior e a consequente formação profissional têm como 

premissas fundamentais os programas e projetos pedagógicos dos cursos, a grade curricular, a 

carga horária e demais componentes curriculares; 

CONSIDERANDO que a validade dos diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando 

registrados, tem íntima e lógica relação com a formação acadêmica;  

CONSIDERANDO que as Diretrizes Gerais dos Cursos Superiores são premissas para a fixação dos 

currículos dos respectivos cursos e programas, nos termos do inciso II, artigo 53, da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (nº 9394, de 20 de dezembro de 1996);  

CONSIDERANDO que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, (Resolução CNE/CES nº 2, de 17/6/2010) de observância obrigatória na 

organização curricular das Instituições de Ensino Superior (IES), tem entre seus objetivos “  assegurar 

a formação de profissionais generalistas, capazes de compreender e traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à 

construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, 

bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do 

ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. "; 

CONSIDERANDO que as DCN dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

estabelecem, em seu artigo 5º, que “O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar 

formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 

relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas 

individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 

II - a compreensão das questões que informam as ações de preservação da 

paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio 

ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de 

durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos 

legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 

ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

IV - o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a 

qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo; 

V - os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do 



 

 

paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, político e 

econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e 

regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos sistemas de 

infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, análises e 

planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional; 

VII - os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos 

materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição de 

instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e 

para a implantação de infraestrutura urbana; 

VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto 

estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, estabilidade 

das construções e fundações; 

IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o 

domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, 

conjuntos e cidades; 

XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de 

outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, 

maquetes, modelos e imagens virtuais; 

XII - o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e 

ao planejamento urbano e regional; 

XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, 

fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

 

CONSIDERANDO que a modalidade de Ensino à Distância (EAD), cujo incentivo pelo Poder Público 

está previsto no artigo 80, da Lei no 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação – é um 

importante instrumento de complementação ao processo de ensino de graduação presencial, 

que fundamenta a educação no convívio acadêmico e, especialmente, na relação 

aluno/professor; 

CONSIDERANDO que a legislação brasileira estabelece que os cursos superiores podem ser 

ofertados em duas diferentes modalidades:  Presencial e Ensino à Distância; 

CONSIDERANDO que a carga horária para integralização dos cursos de Arquitetura e Urbanismo é 

definida pela Resolução nº 02, de 11/06/2007 do Conselho Nacional de Educação, que 

estabelece carga horária mínima de 3.600 horas, na modalidade presencial; 

CONSIDERANDO que a legislação federal vigente que rege o Ensino Superior e em particular o 

Ensino Superior à Distância, é composta pelos Decretos nº 9.057, de 25/05/2017 e nº 9.235, de 

15/12/2017 e por portarias do Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO que a Portaria MEC Nº 1.428, de 28/12/2018, que dispõe sobre a oferta, por 

Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de 

graduação presencial”, ampliou de 20% para 40% o limite de disciplinas ofertadas à distância, em 

relação à carga horária total de cursos presenciais; 

CONSIDERANDO os graves problemas do desempenho do EAD e seu impacto negativo na 

qualidade do ensino de graduação, pois a formação superior necessita de muitas práticas 

presenciais constantes e essenciais na formação profissional; 

CONSIDERANDO que o atendimento prestado pelos profissionais de arquitetura e urbanismo 

através de seus serviços e obras não pode colocar em risco as pessoas e a sociedade, pois isto é 

algo sério, inquestionável e devido; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais têm obrigação de disciplinar e fiscalizar o exercício 



 

 

da profissão e a missão de proteger a sociedade, inclusive dos maus profissionais que oferecem 

sérios riscos à sociedade, formados de maneira insatisfatória, em cursos sem a mínima qualidade; 

CONSIDERANDO que os cursos superiores na modalidade Presencial devem atender, entre outros 

normativos, à recente Portaria MEC Nº 1.428, de 28/12/2018, ampliou de 20% para 40% o limite de 

disciplinas ofertadas à distância, em relação à carga horária total do curso presencial; 

Considerando a Nota de Esclarecimento do CAU/BR sobre o EAD, publicada no sítio eletrônico do 

CAU/BR em 19 de fevereiro de 2021 (disponível em: https://www.caubr.gov.br/ensino-a-distancia-

nota-de-esclarecimento-do-cau-br/ ), que informa: 

“(...) é importante ressaltar que, no momento, a discussão na Justiça sobre o tema não está 

pacificada, uma vez que existe conflito entre decisões judiciais sobre a Deliberação 

Plenária do CAU-BR. De um lado, no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal (TRF-1), 

há decisões favoráveis ao registro automático e de outro, no âmbito da Justiça Federal do 

Rio Grande do Sul e na Segunda Instância (TRF-4), decisão favorável ao não registro 

profissional dos egressos destes cursos.” 

 

1. MARCOS LEGAIS: 

Lei nº 12.378, de 30 de dezembro de 2010; Regimento Interno do CAU/BA; Lei nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, Resoluções CAU/BR aplicáveis à apreciação da matéria. 

2. ITEM (NS) APRECIADOS: 

I. Registro de egressos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo na 

modalidade de ensino à distância (EAD); 

3. DELIBERAÇÕES:  

II. DECIDE O PLENÁRIO no sentido de não conceder o registro profissional no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, a egressos de cursos de 

arquitetura ofertados na modalidade 100% (cem por cento) EAD; 

III. Orientar o Setor de Registro Profissional do CAU/BA a não efetivar, por ora, o 

registro profissional dos requerentes egressos de cursos de graduação na modalidade 

100% de ensino à distância (EAD), devendo aguardar a resolução das controvérsias 

jurídicas para que a matéria resulte pacificada; 

IV. Reiterar a necessidade de realização de tratativas em âmbito nacional sobre a 

matéria, inclusive quanto às discussões sobre as controvérsias jurídicas existentes, a 

fim de buscar um entendimento para a questão, com vistas a preservar a  segurança 

jurídica, inclusive em face das atividades desenvolvidas internamente, no âmbito 

desta autarquia; 

V. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

4. Em face da DP ora processada ficam revogadas as disposições normativas contrárias; 

5. A presente DP entra em vigor na data de sua assinatura. 

Salvador, 24 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Arq. e Urb. Denise Marques da Silva 

VICE PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA - CAU/BA 

https://www.caubr.gov.br/ensino-a-distancia-nota-de-esclarecimento-do-cau-br/
https://www.caubr.gov.br/ensino-a-distancia-nota-de-esclarecimento-do-cau-br/


 

 

 

QUADRO DE VOTAÇÃO 

CONSELHEIROS (AS) PRESENTES: 

Titulares 
Suplentes no exercício 

da Titularidade 
Aprovação Reprovação Abstenção Ausente 

 Bruno Santa Fé 

Monteiro de Almeida 

 Moiseis Torres da 

Silva 
            X       

 Cláudia Maria 

Biglia 

 Cláudio José 

Martins da Costa 
X                   

 Denise Marques 

da Silva 

 Yoanny Rodriguez 

Calvo 
--- --- --- --- 

 Elisa Fialho de 

Moura 

 Josenan Silva 

Azevedo 
                  X 

 Frank Caramelo 

Magalhães Vasques 
 Bruno Nunes Ivo X                   

 George Antônio 

de Almeida Gomes 

 Gustavo Henrique 

Lopes Pinheiro Filho 
            X*       

 Loris dos Anjos 

Almeida Brantes 

 Mila Levindo de 

Faria Peixoto 
                  X 

 Marcelo Silva 

Ferreira 

 Damile Menezes 

Pessoa Mata 
X*                   

 Márcia Silva dos 

Reis 

 Manoela de 

Siqueira Leiro 
X                   

 Márcio Correia 

Campos 

 Walter Duarte 

Barreto Junior 
            X       

 Marcos Malamut 
 Marcio Davi 

Menezes Andrade 
            X       

Valdinei Lopes do 

Nascimento 

 Bárbara Guimarães 

Vitorino 
X                   

 

RESULTADO: Aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis, 04 (quatro) abstenções e 02 (duas) 

ausências. 

 

       *DECLARAÇÕES DE VOTO: 

George Almeida – Não se sente com elementos suficientes para aprovar conforme 

deliberação do CAU/BR. 

Marcelo Ferreira – Entende que a falta dos argumentos faz com que necessite de mais 

tempo e indefira o processo. 
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