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Introdução – O Fórum Anual de Coordenadores 

A Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG, é o órgão responsável, no âmbito do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, por cumprir a 

finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo, 
respeitando o que dispõem os artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61 da Lei n° 12.378, de 31 

de dezembro de 2010.  

Dentro de suas competências e atribuições, a CEF-CAU/MG aprovou, em março de 2017, 

a consolidação do Fórum Anual de Coordenadores de Curso como um evento 

integrante do calendário oficial do CAU/MG, com o objetivo principal de zelar pela 
formação do futuro profissional e estabelecer uma interlocução constante com as 

Instituições de Ensino Superior – IES que oferecem cursos de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo no Estado de Minas Gerais. 

Dessa forma, o Fórum Anual de Coordenadores tem a proposta de ser um espaço de 

discussões e reflexões acerca de temas afetos ao aperfeiçoamento do ensino e da prática 

profissional da Arquitetura e do Urbanismo, através da promoção do diálogo e do 
intercâmbio de informações entre o CAU/MG e as IES de todo o Estado. Além disso, o 

evento tem ainda o objetivo informar e capacitar os Coordenadores de Curso sobre 

questões relativas ao cadastramento dos cursos de AU no sistema SICCAU (Sistema de 
Informações e Comunicações do CAU), bem como de outras ações do CAU/MG. 

As reflexões do Fórum Anual de Coordenadores de Curso são ainda preparatórias para a 

determinação do tema e elaboração do conteúdo para a realização do Seminário Trienal 

de Ensino e Formação Profissional do CAU/MG, evento mais consistente do ponto de 
vista do conteúdo, com previsão de submissão e publicação de artigos científicos sobre 

temas relativos ao ensino de AU. Esse evento também foi aprovado pela CEF-CAU/MG 

em 2017, e tem sua segunda edição prevista para ocorrer no ano de 2020, último ano 
da atual Gestão do CAU/MG.  

Destacamos, contudo, que especificamente em 2018, o Fórum Anual de Coordenadores 

de Curso ocorrerá em formato diferente, uma vez que será realizado em conjunto com 

o II Seminário Nacional de Ensino e Formação, cujo objetivo é tratar especialmente 

sobre a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s. 

Assim, o objetivo da CEF-CAU/MG é promover a participação dos Coordenadores de curso 

nesse II Seminário Nacional de Ensino e Formação, que pretende não apenas dar 

continuidade, mas também aprofundar as discussões sucedidas em sua primeira edição. 

Sendo assim, o presente Manual do Coordenador tem como objetivo suprimir, em certa 

medida, a ausência da dinâmica entre os coordenadores de curso sobre os assuntos 
relativos ao CAU/MG e ao sistema SICCAU.  

A partir de 2019, entretanto, pretende-se retornar ao formato original do Fórum Anual 

de Coordenadores de Curso, com dinâmicas e programação restrita aos coordenadores 
de curso e com o objetivo de retomar, não só as capacitações, mas também a construção 

da temática e do formato do evento previsto para 2020 – incluindo a definição dos temas 

para submissão de artigos científicos. 

 



 
 

 

Cadastramento de Cursos/Coordenadores no sistema SICCAU 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, é autarquia federal com 
competência legal para regular o exercício da profissão de arquiteto e urbanista, nos 

termos da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

Entre outras competências e atribuições do Conselho estabelecidas por esta Lei,“O 

CAU/BR organizará e manterá atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades de 

arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos 
pedagógicos. ”  Art. 4º da Lei 12.378/2010. 

Dessa forma, assim que toma conhecimento da abertura de um novo curso de graduação 

em arquitetura e urbanismo – mediante informação, principalmente, da CEF-CAU/UF, no 
caso de Minas Gerais, a CEF-CAU/MG – compete ao CAU/BR acompanhar não apenas a 

evolução do curso, mas também a conformidade dos processos de autorização, 

reconhecimento e renovações de reconhecimento, para fins de Registro Profissional de 
seus respectivos egressos.  

Esse acompanhamento se dá da seguinte forma: 

1- Inserção do Curso: o curso é inserido no SICCAU. 

Identificação de novos Cursos de AU: e-MEC, Coordenadores de Curso, CAU/UF; 

Inserção no Banco de Dados do CAU (pré-cadastro): Inserção da IES e Curso no 

SICCAU e IGEO, informação ao CAU/UF para orientação de cadastro;  

Regulamentação: Deliberações 002/2018 e 003/2018 da CEF-CAU/BR (disponíveis no 
sítio eletrônico do CAU/BR: www.caubr.gov.br). 

2- Cadastramento do Coordenador: o coordenador é vinculado ao curso no SICCAU. 

Inserção do Coordenador: Identificação do Coordenador AU, solicitação dos dados pela 
CEF-CAU/MG e envio desses dados à CEF-CAU/BR para cadastro; 

Regulamentação: Deliberações 063/2015 e 002/2018 da CEF-CAU/BR (disponíveis no 
sítio eletrônico do CAU/BR: www.caubr.gov.br); 

Requisitos: a) Coordenador Arquiteto e Urbanista; b) Ter emitido o devido RRT de 
Desempenho de Cargo e Função (atividade 3.7); 

Cadastro do Coordenador: coordenador recebe e-mail automático do sistema com 
informações sobre sua responsabilidade de atualizar os dados cadastrais do curso e 
encaminhar eletronicamente os documentos necessários (atos comprobatórios da 
regularidade do curso e Projeto Pedagógico do curso); 

3- Aprovação do Cadastro do Curso: Análise da documentação inserida, da 
regularidade do curso, e Deliberação do Cadastro pela CEF-CAU/BR. 

Informação sobre egressos: após a aprovação do cadastro do curso, passa a ser permitida 
ao coordenador de curso a inserção, no sistema SICCAU, da Planilha de Egressos, através 
da qual o CAU/BR realiza o pré-cadastro de todos os profissionais recém-formados, a fim 
de não só conferir mais celeridade aos processos de Registro Profissional, mas também 
de garantir maior segurança nesses processos;  

http://www.caubr.gov.br/
http://www.caubr.gov.br/


 
 

 

Atualização: cabe ainda ao coordenador manter o cadastro atualizado, enviar as Planilhas 
de Egressos periodicamente (sempre que houver colação de grau de novas turmas), bem 
como informar ao CAU/MG quando deixar de ocupar a função, de forma que a CEF-
CAU/MG possa contatar o novo coordenador para dar continuidade ao processo. 

 

Planilha de Egressos e os Diplomas Falsos 

No final de 2016, o Plenário do CAU/BR condenou à perda do registro profissional – 

sanção mais alta já imposta pelo Conselho – uma arquiteta e urbanista que apresentou 
diplomas falsos de mestrado e doutorado para fins de anotação de títulos. 

A decisão mostra a gravidade da matéria – prevista no Código Penal Brasileiro como 
falsidade ideológica – e expõe a triste realidade da falsificação de títulos para facilitar 

tanto o exercício ilegal de diversas profissões, quanto a prática da docência no Ensino 

Superior em nosso país. 

Assim, a falsificação de títulos coloca a sociedade em risco e afeta de forma bastante 

negativa as Instituições de Ensino Superior, na medida em que temos pessoas sem a 
adequada formação exercendo atividades regulamentadas e ensinando nossos futuros 

profissionais. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde o início de suas atividades em 2012, tem 

se tornado uma referência entre os Conselhos Profissionais no combate a essa prática 
tão lesiva à sociedade. A preocupação com a veracidade dos documentos escolares para 

fins de Registro Profissional é uma constante no CAU. 

Além dos diplomas de pós-graduação, são identificadas ainda tentativas de solicitação 

de registro profissional com diplomas de graduação falsos em todo o país.  

O Cadastramento das Instituições de Ensino Superior no SICCAU (Sistema de Informação 

e Comunicação do CAU), e a possibilidade de o coordenador do curso inserir a Planilha 

de Egressos no sistema é uma forma de garantir que os profissionais registrados 
realmente obtiveram seus diplomas de forma regular nas respectivas IES, além de 

agilizar o procedimento de efetivação dos registros, uma vez que facilita a conferência 

da veracidade dos documentos. 

Vale destacar ainda que, atendendo à uma demanda antiga dos coordenadores de curso, 

a Planilha de Egressos foi simplificada em 2018. No modelo anterior, era exigido o 
preenchimento de todos os dados cadastrais de cada um dos egressos, o que tornava o 

procedimento trabalhoso e dificultava a adesão das IES ao envio regular das planilhas. 

Com a simplificação, os dados solicitados agora são somente os mínimos necessários 
para garantir a identificação segura de cada egresso. Abaixo, segue modelo da nova 

Planilha de Egressos simplificada: 

CODIGO 
MEC 
DO 
CURSO 

CPF 
(999.999.999-
99) 

NOME 
DATA DE 
NASCIMENTO 
(DD/MM/AAAA) 

UF (Sigla 
do estado)  

E-MAIL (Digitar 
apenas UM 
endereço) 

DATA DE COLAÇÃO 
(DD/MM/AAAA) 

       
Modelo da Planilha de Egressos para pré-cadastro dos formados no sistema SICCAU 



 
 

 

Acreditação de Cursos 

A coordenação da CEF-CAU/BR encaminhou a todos os coordenadores de curso 
cadastrados no SICCAU sobre o projeto de Acreditação de Cursos no CAU, aprovado pela 

Deliberação Plenária DPOBR Nº 0060-05/2016. Foi feito um convite aos coordenadores 
para manifestarem o seu interesse em participar da edição piloto do projeto. 

 O que é a acreditação de cursos pelo CAU? 

É um processo ao qual os cursos aderem de forma voluntária, que visa certificar a 

qualidade da formação profissional por meio de parâmetros, entre os quais os Perfis da 
Área & Padrões de Qualidade para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo (Resolução CNE/CES nº 2, 

de 17 de junho de 2010) e a inserção e mobilidade profissional dos egressos. O processo 
abrangerá a totalidade do curso, considerando o contexto institucional, projeto 

pedagógico, recursos humanos e condições de oferta, respeitando metodologias e 

abordagens locais, inovadoras e experimentais, com maior ênfase na qualidade e 
conteúdo do que em requisitos quantitativos e documentais. 

 Quais as etapas? 

A Acreditação constituir-se-á de quatro fases: 

1) Auto avaliação do curso selecionado;  

2) Avaliação do relatório e do projeto pedagógico do curso;  

3) Visita in loco por uma comissão avaliadora para verificação das condições 
gerais de oferta, com a produção do Relatório de Visita;  

4) Apreciação e manifestação conclusiva e posterior outorga da Acreditação 

pelo CAU/BR. 
 

 Quais os requisitos para participar? 

Para se habilitarem à Edição Piloto, os cursos deverão atender aos seguintes critérios 
para candidatura: 

1) Estar em situação regular perante o MEC: em dia com os atos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, com coordenador e 
demais dados corretamente informados no eMEC, e não estar cumprindo 

nenhuma sanção.   

2) Ter 10 anos ou mais de funcionamento e oficialmente reconhecido há pelo 
menos 5 anos: serão considerados cursos iniciados em 2008 ou antes, e 

reconhecidos em 2013 ou antes.  

3) Apresentar nota 4 ou superior no Conceito Preliminar do Curso (CPC) do MEC 
entre os três últimos ciclos avaliativos: serão considerados os CPCs publicados 

no eMEC dos anos de 2008, 2011 e 2014.  

4) Ter Coordenador arquiteto e urbanista ativo no SICCAU com RRT de cargo e 
função: conforme normativo vigente, e devidamente vinculado ao curso no 

SICCAU.   



 
 

 

5) Ter o Curso cadastrado no SICCAU: preenchimento integral dos dados, 

inserção dos atos autorizativos e do último PPC. (Deliberação 002/2018 CEF-
CAU/BR).  

6) Estar importando listas de egressos no SICCAU: com resultado aprovado entre 

janeiro de 2017 e agosto de 2018.  

Matriz de Mobilidade e do Exercício Profissional dos Arquitetos e 

Urbanistas 

Uma das principais “contrapartidas” do CAU às IES cadastradas no SICCAU que estejam 
com seu cadastramento completo e importando regularmente as Planilhas de Egressos 

é a possibilidade de se candidatar para seleção para construção de sua Matriz de 
Mobilidade e do Exercício Profissional dos Arquitetos e Urbanistas. 

Trata-se de uma matriz de mobilidade que integra ao ambiente de Inteligência 

Geográfica (IGEO), de forma georreferenciada, as informações advindas do SICCAU 
relativas aos profissionais de uma determinada IES, permitindo mapear diversas variáveis 

com recortes geográficos de municípios, estados e regiões do país. Estas variáveis são 

decorrentes do exercício profissional dos Arquitetos e Urbanistas, possibilitando análises 
através de mapas, gráficos dinâmicos e tabelas. 

Seu objetivo e subsidiar ações de planejamento e gestão das Comissões de Ensino e 

Formação dos CAU/UF, do Ministério da Educação e das próprias Instituições de Ensino 
Superior. Essa matriz permite aferir as especificidades do exercício profissional dos 

egressos de cada IES, podendo funcionar como insumo para a avaliação e 

aprimoramento dos projetos pedagógicos.  

As matrizes serão construídas pelo CAU/BR para cada IES, na medida de sua capacidade 

operacional e conforme a demanda.  

Matriz de Mobilidade e do Exercício Profissional 

 



 
 

 

Sugestão de Juramento 

O Plenário do CAU/MG aprovou em 20 de agosto de 2018, através da Deliberação 
Plenária DPOMG nº 0081.6.5/2018 (disponível no sítio eletrônico do CAU/MG: 

www.caumg.gov.br) a proposta de juramento para colação de grau em curso superior 
de Arquitetura e Urbanismo, que segue abaixo como sugestão a todos os cursos do 

Estado de Minas Gerais: 

“Juro, como Arquiteto (a) e Urbanista, defender o interesse público e os 
direitos fundamentais das pessoas, conforme expressos na Constituição 

Brasileira e em acordos internacionais. 

Juro respeitar as leis que regem o exercício profissional e colaborar com o 
aperfeiçoamento da legislação urbanística, das normas técnicas, das boas 

práticas profissionais, agindo com ética e perícia. 

Obrigo-me, como Arquiteto (a) e Urbanista, a construir minha carreira e 
reputação com base na independência de opinião, imparcialidade, 

integridade, honrando os contratos firmados e respeitando a produção de 

meus pares. 

Juro me empenhar em aprimorar para contribuir com a boa qualidade das 

edificações, com a preservação do patrimônio cultural e com a 

sustentabilidade. 

Comprometo-me a colaborar no aperfeiçoamento do Conselho Profissional 

e a defender os direitos da sociedade à arquitetura e ao urbanismo, por 

reconhecer que minha profissão é relevante para a promoção do 
desenvolvimento, da justiça social e da cultura. 

Por tudo isso, juro praticar a Arquitetura e Urbanismo, em busca incessante 
por um mundo melhor para todos.” 

 

Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG: Composição 2018 

Coordenador da Comissão: ITALO ITAMAR CAIXEIRO STEPHAN 

Coordenadora adjunta: LUCIANA FONSECA CANAN 
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