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INTERESSADA Comissão de Ensino e Formação - CEF 

ASSUNTO: Reitera envio da Deliberação CEF/CAU/TO nº 02/2021 

DELIBERAÇÃO CEF/CAU-TO Nº 25/2021 

  

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, da Resolução CAU/BR nº 

104/2015, reunida virtualmente, no dia 22 de julho 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 a Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o 

CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs -, estabelecer, 

no artigo 6º, incisos I e II, como requisitos para o registro a capacidade civil e diploma de graduação em 

arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público; 

 

Considerando a Resolução nº 18, de 2 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 que nos termos do artigo 2º da Resolução CAU/BR nº 18/2012, “o registro para 

habilitação ao exercício profissional de arquitetos e urbanistas, diplomados no País por instituições de ensino 

superior de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecidas pelo poder público, será feito no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal (CAU/UF) da jurisdição do domicílio do 

profissional”. 

 

Considerando que o artigo 3º da mesma Resolução, determina que, “para efeito de registro o 

SICCAU solicitará das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo a listagem dos profissionais 

recém-formados”. 

 

Considerando, que o artigo 9º, da Resolução nº 18 do CAU/BR permite, caso seja necessário, 

diligenciar junto à instituição de ensino superior expedidora do diploma ou certificado, quanto a autenticidade.   

 

Considerando que o envio, pelas instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo do 

Estado do Tocantins, da listagem dos profissionais recém-formados, garante agilidade no processo de 

registro profissional, pois torna quase desnecessária a confirmação de autenticidade do diploma ou 

certificado.   

 

Considerando a ausência de atualização da listagem dos profissionais recém-formados.  

 

Considerando, que nos termos do inciso VII, do artigo 93 do Regimento Interno, compete a Comissão 

de Ensino e Formação do CAU/TO, instruir, apreciar e deliberar, sobre requerimentos de registros de 

profissionais portadores de diplomas de graduação em Arquitetura e Urbanismo;  

 

DELIBERA 
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1. Por reiterar a solicitação às instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo do Estado do 

Tocantins, para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo, encaminhe a 

listagem dos recém-formados.  

 

2. Esclarecer as instituições que o envio garante agilidade no processo de registro profissional, pois torna 

quase desnecessária a confirmação de autenticidade do diploma ou certificado.   

 

3. Determinar as providencias necessárias para o cumprimento desta Deliberação.  

 

4. Esta deliberação entrará em vigor nesta data. 

 
 

Palmas - TO, 22 de julho de 2021. 

 

 

 

Arq. e Urb. THAMISE BEZERRA SILVA  
Coordenadora da CEF/CAU-TO 

 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 25/2021  

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:  

Reitera solicitação às instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo do Estado do 
Tocantins, a listagem dos recém-formados.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Thamise Bezerra Silva 

 
Palmas - TO, 22 de julho de 2021. 
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