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INTERESSADA Comissão de Ensino e Formação - CEF 

ASSUNTO: Requerimentos de Registros profissionais, sem colação de grau.  

DELIBERAÇÃO CEF/CAU-TO Nº 05/2021 

  

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF/CAU-TO, no exercício das competências e 

prerrogativas de que dispõe o artigo 93 do Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária 

nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 2º, 

inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30/2012 e do artigo 12º, § 1º, da Resolução CAU/BR nº 

104/2015, reunida virtualmente, no dia 28 de janeiro de 2021, nos termos da Deliberação Ad Referendum do 

CAU/BR nº 007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, após análise do 

assunto em epígrafe e 

  

Considerando o artigo 5º da Lei 12.378/2010 determinar 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 a Resolução CAU/BR n° 18, de 02 de março de 2012, que dispõe sobre os registros 

definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências; 

 

Considerando o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 5º da Resolução CAU/BR n°018/2012:  
 

2° Quando apresentado o certificado de conclusão de curso no requerimento de 
registro profissional, o registro será feito em caráter provisório com validade máxima de 
um ano a partir da data de colação de grau, registrada no histórico de registro no 
SICCAU como “data de fim”. (Redação dada pela Resolução CAU/BR n° 160, de 23 de março 
de 2018) 

 
3° Quando apresentado o diploma de graduação, o registro será feito em caráter 

definitivo. (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 32, de 2 de agosto de 2012) (Vide Resolução 

CAU/BR n° 83, de 25 de julho de 2014) 

 

Considerando a Deliberação nº 032/2015 CEF/CAU-BR, estabelecer a colação de grau como ato 

condicionante para o registro profissional;  

 

Considerando que a Deliberação nº 19/2020 – CEF-CAU-BR (acolhida pelo Conselho Direito, conforme 

Deliberação CD-CAU/BR nº 16/2020), apenas 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, 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 o requerimento de registro profissional, deve ser apreciado pela Comissão Permanente 

de Ensino e Formação Profissional do CAU/UF, nos termos do que estabelece o artigo 7º da Resolução CAU/BR n° 

18/2012. 

 

Considerando a Deliberação CEF/CAU/TO nº 04/2021;  

 

Considerando a existência de pedidos de registro, sem colação de grau.  
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DELIBEROU 

 
1. Indeferir todos os pedidos de registro, sem colação de grau.  

 

2. Determinar a suspenção dos registros profissionais, por ventura deferido sem colação de grau, até que seja 

apresentado a outorga de colação;  

 
3. Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 

Palmas - TO, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  
Presidente do CAU/TO 

 
FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexo a Deliberação Plenária nº 05/2021  
 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

THAMISE BEZERRA SILVA 
Luciana Coelho Jardim – suplente convocada 

X    

    

Fernanda Brito de Abreu 
MARCIELI CORADIN - suplente convocado 

    

X    

Robson Freitas Correa 
THYAGO PHELLIP FRANÇA FREITAS – 
suplente convocado  

    

X    

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Registros profissionais, sem colação de grau.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Thamise Bezerra Silva 

 
Palmas - TO, 28 de janeiro de 2021.      

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação Plenária 
ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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