
 
 
 
 

 

 

 

INTERESSADO Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA – CEF/MA 

ASSUNTO 

Solicitar por ofício que as coordenadorias dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado do Maranhão enviem as 

listagens dos egressos por semestre letivo devidamente 

assinadas pelo coordenador(a) para este Conselho. 

ORIGEM  
1ª Reunião Extraordinária da CEFMA de 2019, realizada em 

21/01/2019. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MA “CEFMA”  
Nº 002-01/2019 

 

Encaminhar ofício às coordenadorias dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo do 
Estado do Maranhão enviem as listagens 
dos egressos por semestre letivo 
devidamente assinadas pelo 
coordenador(a) para este Conselho, de 
forma a respaldar os trâmites legais de 
registro profissional no CAU/MA.  

 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Maranhão – CEF-CAU/MA, reunida ordinariamente na sede do CAU/MA, situado à Rua dos 

Abacateiros, nº01, loja 03, Edifício Rio Anil, Jardim São Francisco, São Luís/MA, no dia 09 

de abril de 2018, no exercício das competências e prerrogativas de que trata os artigos 93 e 

seguintes do Regimento Interno do CAU/MA, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

CONSIDERANDO a análise dos documentos das solicitações de registro profissional 

provisório e definitivo do CAU/MA, conforme Deliberação da CEF/MA nº 003-01/2018 de 

12/03/2018, DCEFMA 003-01/2018 de 12/03/2018. 

 

CONSIDERANDO que a legalidade para os trâmites de registros profissionais no SICCAU 

devem estar respaldados com a apresentação da listagem dos egressos das faculdades de 

arquitetura e urbanismo do Maranhão enviada pela coordenadoria/diretoria do curso.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

DELIBEROU:   

 
1. Encaminhar ofício às coordenadorias dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do 

Estado do Maranhão, determinando que enviem as listagens dos egressos por 

semestre letivo devidamente assinadas pelo coordenador(a) para este Conselho, de 

forma a respaldar os trâmites legais de registro profissional no CAU/MA. 

 

 
 
  

São Luís-MA¸ 21 de janeiro de 2018. 

 

 

Raimundo Nonato P. Corrêa Filho                           José Marcelo do Espírito Santo    
               Coordenador                                                              Membro                                                          
 
 
 


