
 

DECLARAÇÃO PÚBLICA 

O Centro Universitário Unifacear preza pela transparência nas suas ações e por esta 

razão vem a público declarar o que segue: 

Considerando que o CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo decidiu que 

devem ser recusados os pedidos de registro profissional bacharéis em Arquitetura e 

Urbanismo formados em cursos na modalidade Ensino a Distância (EaD). A deliberação foi 

tomada pelos conselheiros federais do CAU/BR durante a 88ª Reunião Plenária do 

Conselho, realizada em Brasília no dia 29 de março. 

Considerando que o Centro Universitário Unifacear possui um curso de graduação 

em Arquitetura e Urbanismo na modalidade semipresencial/híbrida, autorizado pelo 

Ministério da Educação de acordo com as normas legais em vigor. 

Considerando que já existem ações judiciais que contestam esta decisão do CAU, 

inclusive a própria ABMES – Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior 

declara que ela está buscando o judiciário como forma de coibir essa atuação dos conselhos 

profissionais e fazê-los se explicarem judicialmente a respeito da irregular e ilegal restrição 

ao exercício profissional, bem como sobre a invasão da competência do Ministério da 

Educação. 

Considerando que a ação da ABMES está fundamentada no fato de que proibir a 

inscrição e o registro de egressos de cursos ofertados na modalidade a distância extrapola, 

em grande medida, a competência dos conselhos, além de ir de encontro ao marco legal 

vigente no país. Isso porque é atribuição exclusiva do Ministério da Educação  atuar na 

regulação e supervisão dos cursos de graduação no Brasil. Portanto, não cabe a qualquer 

conselho profissional proibir a inscrição de egressos ou restringir o trabalho de profissionais 

que se formaram ou atuaram em instituições e cursos regularmente autorizados pelo MEC. 

O Centro Universitário informa a todos os candidatos interessados em ingressar no 

curso de Arquitetura e Urbanismo na modalidade (EaD), ofertada de forma 

semipresencial/híbrida, que oferecerá este curso no Vestibular de Verão 2020, atendendo 

plenamente as normas em vigor do nosso país. 

Contudo, por uma questão de respeito à sociedade e aos nossos alunos, mesmo que 

a decisão do CAU/BR seja arbitrária e contrária à legislação em vigor no nosso país, o aluno 

deve estar ciente que existe um risco de ele não conseguir realizar sua inscrição no CAU 

por meios administrativos e amigáveis, precisando utilizar ações judiciais para garantir o 

seu direito que, no nosso entendimento, é líquido e certo em favor da garantia da 

inscrição no respectivo Conselho. 

 

 


