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ITEM DE PAUTA 3.6 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Despacho padrão a ser adotado para as solicitações de registro profissional por egressos 
de cursos EAD. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 143.3.6/2021 

 
 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 16 de abril de 2021, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda; 

 

Considerando o disposto no inciso IX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as rotinas administrativas, os instrumentos normativos de gestão 

de pessoas e os planos de comunicação da autarquia, propostas pela Presidência do CAU/MG;  

 

Considerando Deliberação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/MG, DCEFCAU/MG n° 143.3.9, de 22 

de fevereiro de 2021, que reafirma o posicionamento da CEFCAU/MG, contrário ao ensino na modalidade à 

distância (EAD) para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e se manifesta no sentido de não 

permitir, por ora, o registro profissional aos alunos egressos de cursos de graduação na modalidade à distância 

(EAD); 

 

Considerando a Deliberação Plenária do CAU/MG – DPOMG Nº 0112.7.4/2021, de 16 de março de 2021, na 

qual se deliberou que não será efetivado, por ora, o registro profissional dos requerentes egressos de cursos de 

graduação na modalidade à distância (EAD), devendo ser aguardada a resolução das controvérsias jurídicas e 

tornado pacificado o entendimento sobre a matéria.  

  

Considerando a necessidade de resposta aos pedidos de registro recebidos e dado o prazo transcorrido das 

solicitações, o CAU/MG adotará como “"despacho padrão" o seguinte:   

  

Em atenção à solicitação cadastrada no sistema SICCAU, que requer seu Registro Profissional junto ao 

CAU/MG, informamos que, nos termos da DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DO CAU/MG, DPOMG Nº 

0112.7.4/2021, a continuidade do processo dar-se-á após a definição das controvérsias jurídicas sobre a 

questão do registro de egressos de cursos na modalidade de ensino à distância (EAD) em curso no âmbito 

nacional.  

 

Para maiores esclarecimentos acerca dessas informações, consultar a Nota de Esclarecimento do CAU/BR 

sobre o tema, disponível em nosso sítio eletrônico (https://www.caumg.gov.br/ead-nota-de-esclarecimento-

do-caubr/).    
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DCD-CAU/MG Nº 143.3.6/2021 

 
DELIBEROU: 

 
1. Aprovar o despacho padrão para resposta aos pedidos de registro de egressos de curso EAD; 
 
2. Encaminhar para Gerência Técnica e de Fiscalização e para o Setor de Registro Profissional do CAU/MG para 
as providências cabíveis. 
 
 

 Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente x     

3 Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED x     

4  Luciana Bracarense Coimbra Veloso  Coordenadora da CEF x      

5 Fábio  Almeida Vieira Coordenador da CEP  x    

6 Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA x     

7 Rosilene Guedes Souza     Coordenadora da CPFi x      

 
 
 

 
Maria Edwiges Sobreira Leal    -------------------------------------------------------- 
Presidente do CAU/MG 
 
Ademir Nogueira de Ávila                                      -------------------------------------------------------- 
Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso   -------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Fábio Almeida Vieira                  -------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Elaine Saraiva Calderari                  ---------------------------------------------------------  

Coordenadora da COA-CAU/MG  
 
Rosilene Guedes Souza                   -------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CPFi-CAU/MG 
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