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NOTA PRELIMINAR 

Caro aluno, 

Vimos por meio desta, apresentar as duas (02) disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório de vocês, que estão previstas no Projeto Pedagógico de 

nosso curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 7 de 

Setembro (UNI7): 

• Estágio Curricular Supervisionado 1: Escritório de Projeto. Disciplina que 

deverá ser cursada ao longo do 8º semestre; e 

• Estágio Curricular Supervisionado 2: Obra. Disciplina que deverá ser cursada 

ao longo do 9º semestre do curso. 

Cada uma das duas disciplinas citadas acima, contam com uma carga horária 

prática de 120 (cento e vinte) horas, totalizando assim 240 (duzentos e quarenta) 

horas de campo de estágio. Não haverá aulas convencionais. As duas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado irão funcionar de forma similar às orientações do 

Trabalho Final de Graduação (TFG) e corresponderão a 6% da carga horária total do 

seu curso de graduação. Entretanto, poderá haver palestras de temas pertinentes ao 

universo do Estágio Curricular Supervisionado em Arquitetura e Urbanismo, 

previamente marcadas entre coordenação, professores e alunos, com presença 

obrigatória.  

Você terá a indicação de um professor tutor orientador e deverá procurá-lo e 

agendar um mínimo de 05 (cinco) encontros individuais com ele, ao longo do semestre 

letivo, com duração de uma hora de aula (1h/aula) cada encontro, totalizando cinco 

(05) horas/aula individuais entre aluno orientando e professor orientador, e devendo 

ser distribuídos da seguinte forma:  

• 04 (quatro) horas na instituição, UNI7:  

o 1º – no início do semestre letivo para encontro da vaga de estágio, 

orientações gerais, conferencia de documentação; 

o 2º – para orientação do produto de entrega – relatório inicial – 

correspondente a Verificação Parcial 1 (VP1); 
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o 3º – para orientação do produto de entrega – relatório intermediário – 

correspondente a Verificação Parcial 2 (VP2); e 

o 4º – para orientação do produto de entrega – relatório final e seminário – 

correspondente a Verificação Final (VF). 

• 01 (um) – 5º encontro - no local do estágio (escritório de projetos, empresa 

pública, canteiro de obras, etc), durante o horário de estágio. 

Para 2017.1 montamos um calendário com os 10 (dez) prazos limites para a 

entrega das documentações e verificações, em consonância com o calendário 

acadêmico da UNI7 em 2017.1, conforme segue: 

1. 01-08 de fevereiro: Reunião Inicial (presença obrigatória) – a definir 

2. 02-17 de fevereiro: Ajuste de matricula; 

3. 06 de março: Data mínima para ingressar no estágio  

4. 30 de março: Data limite para trancamento de qualquer disciplina, incluindo 

estágio supervisionado; 

5. 17 de março: Prazo final para aplicação da Verificação Parcial 1 (VP1) – 

entrega de todos os documentos relativos ao Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório; entrega também do primeiro relatório, o inicial contendo o que 

pretende se fazer, ver, observar, pesquisar, como e porque e apresentação do 

primeiro seminário individual para toda a turma com o objetivo de socialização 

das diferentes naturezas de conhecimento. 

6. 01 de abril: 2ª chamada da VP1  

7. 12 de maio: Prazo final para aplicação da Verificação Parcial 2 (VP2). Entrega 

do segundo relatório, o intermediário, com a situação atual das atividades 

desempenhadas e assistidas no decorrer do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório e apresentação do segundo seminário individual para toda a turma 

com o objetivo de socialização das diferentes naturezas de conhecimento. 

8. 20 de maio: 2ª chamada da VP2 

9. 09 de junho: Antes do início de aplicação da Verificação Final (VF) – haverá a 

entrega do relatório final, consolidado, contendo as atividades desempenhadas 

e assistidas no decorrer de todo o Estágio Curricular Supervisionado. Deverá 

haver também a entrega dos Documentos Avaliativos. E a Reunião de 
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Encerramento (presença obrigatória) onde será apresentado a todos os alunos 

matriculados na referida disciplina por meio do terceiro seminário individual 

para toda a turma com o objetivo de socialização das diferentes naturezas de 

conhecimento. 

10. 22 de junho: 2ª chamada da VF 

Todos os documentos e qualquer material relativo às disciplinas de Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório deverão ser entregue e protocolado na 

secretaria do 3º andar em atenção ao seu professor tutor/supervisor (orientador) até a 

data limite de cada verificação.  

Nenhum professor tutor/supervisor (orientador) está autorizado a receber 

material de verificação por e-mail ou qualquer outra forma. O não cumprimento dos 

prazos acarretará automaticamente em nota ZERO (0). A tabela a seguir resume a 

documentação que deve ser entregue em cada etapa: 

VP 1 VP 2 VF 

• participação na reunião 
inicial obrigatória; 

• entrega dos documentos 
relativos ao estágio 
curricular 
supervisionado; e 

• relatório inicial* (o que 
pretende se fazer, como 
e porque); 

• apresentação do 

• relatório intermediário* 
(situação das atividades 
desempenhadas até 
aqui); 

• apresentação do 
seminário intermediário 
individual. 

• relatório final* em 2 vias, 
sendo uma impressa e 
outra em meio digital; 

• entrega dos documentos 
avaliativos; 

• apresentação do 
seminário final individual; 

• participação na reunião 
final obrigatória. 

*cada etapa possui uma verificação específica, que corresponde a evoluções para a realização 

do relatório final e seminário, ambos individuais, que é um trabalho completo. 

Leia atentamente todo o MANUAL a seguir e se persistir qualquer dúvida 

procure seu professor orientador ou a Coordenação de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

Atenciosamente, 

Coordenação do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário 7 de Setembro, UNI7. 
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1. INTRODUÇÃO 

A coordenação do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário 7 de Setembro, UNI7 apresenta aos seus alunos e a toda comunidade 

acadêmica o seu Manual de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, que se 

constitui como um documento interno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNI7, e 

que tem como objetivo reger as atividades relativas ao exercício das disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado 1 - Escritório de Projeto e Estágio Curricular 

Supervisionado  2 - Obra, com uma carga horária prática de 120 (cento e vinte) horas 

cada, totalizando 240 (duzentos e quarenta) horas de campo de estágio, o que 

corresponde a 6% da carga horaria total do curso. 

Na estrutura curricular do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNI7, as 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado 1 e Estágio Curricular Supervisionado 

2 representam um campo privilegiado para o exercício da prática profissional 

supervisionada, proporcionando oportunidades para análise desta prática à luz dos 

conteúdos teóricos inseridos no curso. 

O Estágio Curricular Supervisionado é requisito legal para obtenção do Grau 

de Bacharelado no Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Entende-se por Estágio Curricular Supervisionado da UNI7, as atividades de 

aprendizagem social, cultural e profissional, proporcionadas pela participação do 

estudante em situações reais de vida e de trabalho, sendo realizada na comunidade 

em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a coordenação 

e supervisão da Instituição de Ensino Superior (IES) – UNI7. 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNI7 detêm em sua matriz curricular 

02 (duas) disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, que deverão ser cursadas 

durante o oitavo (8º) e nono (9º) semestres do curso, em um período de 01 (um) ano, 

totalizando 240 horas, sendo distribuída em disciplinas de 120 horas cada de acordo 

com suas especificações, uma em Escritório de Projeto e outra em Obra (Campo), 

proporcionando ao aluno maior flexibilidade e possibilitando a experiência prática de 

seu aprendizado em mais de uma empresa e/ou atividade. 
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Este manual se apresenta como ferramenta útil para o bom desenvolvimento 

do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório empreendido pelos alunos do curso 

de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 7 de Setembro, trazendo todas as 

orientações e informações necessárias, apontando os caminhos que nosso alunado 

deve percorrer para o melhor cumprimento dessa tarefa. Cabe-nos salientar, contudo, 

que, se ao final da leitura atenta deste documento, ainda persistirem dúvidas ou 

indagações, o aluno deve procurar conversar com o Coordenador do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, que o auxiliará no encontro das soluções e respostas mais 

adequadas e pertinentes. 

2. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

As áreas Específicas de atuação para efeito de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 7 de 

Setembro, UNI7 tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo através da Resolução No. 2 de 17 de junho de 

2010 CNE/CES/MEC e ainda das atividades, atribuições e os campos de atuação do 

profissional Arquiteto e Urbanista regulamentadas através da Lei Federal de 

Nº. 12.378 de 31 de dezembro de 2010, a qual regulamenta o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo no país e da Resolução Nº. 21 de 5 de abril de 2012 do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

Os campos de atuação poderão ser nas áreas de projeto arquitetônico 

(edificações); arquitetura de interiores; arquitetura paisagística; patrimônio histórico 

cultural e artístico; planejamento urbano e regional; topografia; tecnologia e resistência 

dos materiais; sistemas construtivos e estruturais; instalações e equipamentos; 

conforto ambiental e meio ambiente. 

O Estágio Curricular Supervisionado realizar-se-á, obrigatoriamente com base 

na Resolução No. 2/2010 CNE/CES/MEC e nas áreas específicas de atuação 

indicadas pela Lei No. 12.378/2010 e resolução 21/2012 CAU/BR, não sendo válidas, 

para fins de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, atuação profissional não 

correspondente a essas atividades, atribuições e os campos de atuação. 

O aluno que estiver em um estágio não obrigatório /não curricular, remunerado 

ou não, ou emprego, em áreas indicadas na lei 12.378/2010 e resolução 21/2012 
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CAU/BR, poderá se quiser, desempenhar as atividades relativas ao Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório onde já desempenha essa outra função, entretanto não 

está isento de nenhum procedimento ou documentação obrigatória. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Estagio Estudantil quer seja obrigatório ou não, remunerado ou não, é 

regulamentado através da Lei Federal de Nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, no 

caso, o presente manual trata do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Não 

Remunerado. 

A UNI7 entende a empresa (pública ou privada) concessionária do estágio 

pode ter normas regimentais especificas e o nosso alunado estará submetido também 

a elas. 

O Estágio do qual trata o presente manual por ser Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, não será remunerado, não haverá bolsa estágio, nem 

qualquer outro tipo de remuneração, não haverá auxílio transporte, nem auxílio 

alimentação ou plano de saúde. Também não haverá recesso (férias), pois a 

legislação do estágio estabelece férias de trinta dias apenas após doze meses de 

trabalho. 

O Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) em 1999 manifestou entendimento 

no sentido da não obrigatoriedade da empresa cedente do estágio efetuar anotação do 

estágio na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos estagiários 

contratados. 

O Estágio é o período de exercício pré-profissional, previsto em currículo, em 

que o estudante de graduação permanece em contato direto com o ambiente de 

trabalho, desenvolvendo, junto a empresas públicas ou privadas, atividades 

fundamentais, profissionalizantes ou comunitárias, programadas ou projetadas, 

avaliáveis conceitualmente, com duração e supervisão constantes. 

Tal atividade possibilita a ampliação dos conhecimentos teóricos, bem como a 

sua complementação, dotando o estudante de instrumental prático, indispensável ao 

perfeito desempenho de suas futuras atividades profissionais. 
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Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Arquitetura e Urbanismo do 

Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7):  

1. O aluno deverá estar devidamente matriculado na disciplina correspondente à 

atividade de Estágio Curricular Supervisionado 1 e/ou Estágio Curricular 

Supervisionado 2. 

2. A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado deverá ser conduzida por um 

professor supervisor da disciplina, denominado professor orientador. 

3. A UNI7 poderá servir de intermediário entre a empresa e o aluno, dando suporte 

e auxiliando-o nas suas decisões, juntamente com o professor orientador da 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e a Coordenação de Arquitetura 

e Urbanismo; 

4. A UNI7 será responsável pela celebração do Termo de Convênio e Termo de 

Compromisso de Estágio Curricular Supervisionado entre o estudante e a parte 

concedente da oportunidade do Estágio Curricular Supervisionado. Estes 

documentos constituirão comprovantes exigíveis pela autoridade competente da 

inexistência de vínculo empregatício. E deverá ter 03 (três) vias assinadas e 

devendo serem armazenadas da seguinte forma: 1ª via - Instituição de Ensino 

Superior, UNI7; 2ª via -empresa concedente do estágio; e 3ª via - aluno 

estagiário. 

5. O artigo 3º da Lei Nº. 11.788 define que para caracterização e definição do 

Estágio Curricular Supervisionado é necessária a existência de instrumento 

jurídico (Termo de Compromisso) entre as três partes – educando, a empresa 

(parte concedente) do Estágio Curricular Supervisionado e a instituição de 

ensino superior (IES): UNI7 - no qual estarão acordadas todas as condições – 

dias, horários, local, carga horária total - de realização do Estágio Curricular 

Supervisionado e não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

6. O parágrafo 1º ressalta que na empresa concedente do Estágio o aluno deverá 

ter um supervisor que acompanhará as suas atividades. Para a UNI7 este 

supervisor poderá ser graduado em arquitetura e urbanismo ou em áreas 

correlatas, entretanto este profissional deve ser regulamente registrado em seu 

respectivo conselho de fiscalização profissional e poderá orientar e supervisionar 

no máximo até 10 (dez) estagiários simultaneamente como é explicitado no 

artigo 9º da referida lei de estágio. 
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7. O artigo 17 trata sobre o número máximo de estagiários em relação ao quadro 

total de pessoal (número total de empregados) das entidades concedente de 

estágio, empresa pública ou privada, conforme quadro abaixo: 

TOTAL DE EMPREGADOS MÁXIMO DE ESTAGIÁRIOS 

1 a 5 1 

6 a 10 até 2 

11 a 25 até 5 

acima de 25 até 20% do quadro 

 

8. O Seguro Contra Acidentes Pessoais, que é contratado em favor do aluno 

estagiário, no caso do qual trata o presente manual, que é o Estagio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, é de responsabilidade da Instituição de Ensino 

Superior (IES): Centro Educacional 7 de Setembro, UNI7 e deverá cobrir todas 

as 120 (cento e vinte) horas práticas do estudante em campo de estágio e deve 

ter valor compatível com os valores de mercado. 

9. Caso o aluno não consiga Estágio Curricular Supervisionado por conta própria 

para o semestre que está matriculado, nem com o auxílio da UNI7 Carreira e da 

coordenação de arquitetura e urbanismo da UNI7 ou mesmo que por algum 

motivo venha a deixa-lo, deverá trancar a disciplina dentro do prazo previsto no 

calendário acadêmico da UNI7. Caso não providencie o trancamento, o aluno 

será considerado reprovado na disciplina. 

10. Em caso de o aluno não se matricular nos semestres previstos nas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, o aluno estará em dependência, 

devendo em uma oportunidade posterior matricular-se para o cumprimento 

dessa exigência  curricular. 

11. O não cumprimento do disposto no item anterior implicará na desvinculação do 

aluno com a UNI7 e na impossibilidade do fornecimento de quaisquer 

documentos referentes à conclusão do curso de graduação em arquitetura e 

urbanismo. 

12. O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser realizado em organizações 

regularmente constituídas, que ofereçam condições essenciais que permitam ao 

aluno explicitar seus conhecimentos técnico-científicos, vinculados às disciplinas 

de formação profissional. 
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13. O aluno que estiver em um estágio não-obrigatório, não curricular, remunerado 

ou não (ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, POR LEI, SEMPRE SERÁ 

REMUNERADO), ou emprego, em áreas de atribuição do arquiteto urbanista, 

poderá se quiser, desempenhar as atividades relativas ao Estágio Curricular 

Supervisionado onde já desempenha essa outra função, entretanto não está 

isento de nenhum procedimento ou documentação obrigatória. 

14. O professor orientador da disciplina poderá realizar, conforme data acordada 

com aluno e empresa, visita(s) durante o semestre letivo ao local do Estágio 

Curricular Supervisionado, onde o aluno deverá estar cumprindo as horas 

práticas obrigatórias. 

15. Para início das atividades estabelecidas nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado 1 e 2, o aluno deverá entregar à Coordenação do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, até a data de limite de realização VP1 a seguinte 

documentação que encontra-se disponível em: 

http://www.uni7setembro.edu.br/carreiras/documentos/ 

a. Solicitação de Supervisão de Estágio Curricular Supervisionado (ANEXO) 

b. Fotocópia do Termo de Compromisso de Estágio Curricular 

Supervisionado devidamente assinado comprovando vínculo com uma 

organização. (ANEXO) 

c. Autorização de Pesquisa Organizacional (ANEXO). 

16. Caberá ao professor orientador da disciplina ou ao Coordenador do Estágio 

Curricular Supervisionado a aprovação ou não da empresa escolhida, decisão 

essa baseada nos critérios estipulados nesse manual. 

17. Todos os documentos e relatórios deverão ser apresentados a Coordenação do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo ou ao professor orientador da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado em Arquitetura e Urbanismo em 2 (duas) vias. 

18. Os produtos (relatórios e seminários - iniciais, intermediários e finais) referentes 

a prática do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório deve seguir os 

métodos e técnicas da metodologia científica. Para o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, o aluno deverá consultar o Manual de Elaboração e Apresentação 

de Trabalhos Científicos da UNI7, disponível em: 

http://www.uni7setembro.edu.br/noticia/nova-versao-do-manual-de-trabalhos-de-

conclusao-de-curso-da-fa7/ 
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19. Caso o aluno venha a se desligar da empresa onde estiver estagiando e 

ingressar em uma outra durante o semestre letivo, o aluno deverá refazer  todos 

os procedimentos de convênio junto à Coordenação do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo ou ao professor orientador da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado em Arquitetura e Urbanismo, bem como refazer os relatórios e 

seminários previamente elaborados e apresentados com os dados da empresa 

atual, além de apresentar os documentos de vinculo com os dados do novo 

Estágio Curricular Supervisionado. 

20. Casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Coordenador do 

Estágio Curricular Supervisionado em Arquitetura e Urbanismo, e em segundo 

pela Coordenação do Curso. 

 

4. NORMAS DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Para matricularem-se nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, os 

alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo deverão ter cursado, com aprovação e 

como pré-requisito para: 

DISCIPLINAS Estágio Supervisionado 1 
(Escritório de Projetos) 

Estágio Supervisionado 2 
(Obra) 

PRÉ-REQUISITOS 

• Projeto Arquitetônico 1; 

• Projeto Arquitetônico 2; e 

• Projeto Urbanístico 1.  

• Materiais e Técnicas 
Construtivas; e 

• Estágio Curricular 
Supervisionado 1. 

Cada disciplina de Estágio Curricular Supervisionado terá a carga horária total 

de acordo 120 horas práticas em campo de estágio, totalizando 240 horas mínimas, 

conforme o quadro abaixo: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA (h) 

(Prática Mínima) 

Estágio Supervisionado 1 (ESCRITÓRIO) 120 

Estágio Supervisionado 2 (OBRA) 120 

Estágio Supervisionado TOTAL 240 
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Os acompanhamentos individuais para os alunos de Estágio Curricular 

Supervisionado serão divididos segundo calendário acadêmico da UNI7 divulgado pela 

coordenação do curso e o professor orientador da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, podendo ser composto de reuniões com aulas expositivas, seminários 

de temas emergentes, estudos de caso, entre outros, previamente marcado com a 

turma, ou individualmente e com presença obrigatória. 

As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado 1 e Estágio Curricular 

Supervisionado 1 2 têm carga horária total de 240 (duzentos e quarenta) horas/aula, o 

que corresponde a 6% (seis por cento) da carga horária total que concerne ao curso 

de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNI7, proporcionando ao aluno maior 

flexibilidade e possibilitando a experiência prática de seu aprendizado em mais de uma 

empresa e campo de atuação do profissional de Arquitetura e Urbanismo.  

Para que sejam completadas às 120 (cento e vinte) horas mínimas, é 

necessário que o estudante compareça e permaneça no local de Estágio Curricular 

Supervisionado por no mínimo: 04 (quatro) horas corridas por dia, durante os cinco (5) 

dias úteis da semana, ao longo 06 (seis) semanas consecutivas, perfazendo um total 

de trinta (30) dias efetivos de Estágio Curricular Supervisionado, quer seja em 

escritório ou em obra. 

Estágio Supervisionado 1 (ESCRITÓRIO) ou  Estágio Supervisionado 2 (OBRA) 

HORA 
CORRIDA/ 

DIA 

DIA ÚTIL/ 
SEMANA* 

HORA 
/SEMANA 

SEMANA 
CONSECUTIVA 

CÁLCULO 
CARGA 

HORÁRIA  

4 
5 

20 6 4 x 5 x 6 
120 

6 30 4 5 x 5 x 4 

*podendo incluir o sábado, de acordo com a natureza da atividade e a empresa 

concedente do estágio.  

O Estágio Curricular Supervisionado na empresa (pública ou privada) durante o 

semestre 2017.1 poderá começar a partir do dia 6 de março de 2017, uma segunda-

feira.  



15  

A carga horária total de Estágio Curricular Supervisionado na empresa (pública 

ou privada) deve terminar antes do início do período de verificações finais (VF’s) 

conforme o calendário letivo da UNI7. 

O produto final de cada uma das três etapas das duas disciplinas será um 

relatório individual e um seminário individual que deverá sem apresentado para toda a 

turma com o objetivo de socialização do conhecimento das diversas áreas e naturezas 

do estágio. 

As peculiaridades de cada aluno devido a natureza do Estágio Curricular 

Supervisionado deverá ser estabelecida em comum acordo entre o aluno e o seu 

supervisor acadêmico, o professor orientador. 

A avaliação final do aluno nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado 

será elaborada mediante a composição de 03 (três) notas, cada qual com variando de 

Zero a 10, em sintonia com o processo de avaliação da UNI7: 

As avaliações para as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado 1 e 2 

deverão entre outro ser constituídas através de: 

• Levantamento dos principais dados, objetivos, políticas e processos de trabalho 

(projeto, estudo, fiscalização, execução) da empresa pública ou privada dentro 

do ramo da Arquitetura e Urbanismo onde se realizou o Estágio Curricular 

Supervisionado; e 

• Elaboração de Relatórios e Seminários, ambos individuais, onde deverão incluir 

textos, fotos, desenhos, croquis, tabelas e gráficos da atividades 

acompanhadas pelo aluno dentro do campo de estágio ao longo das 120 horas 

mínimas, bem como posicionamento dele entre o que foi aprendido no curso de 

graduação em arquitetura e urbanismo da Uni7 e o que foi vivenciado no 

estágio.  

Por entender o Estágio Curricular Supervisionado como uma disciplina prática, 

os alunos deverão avaliados através do sistema de três (03) RELATÓRIOS e três (03) 

SEMINÁRIOS.  
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A composição das notas ao longo das três etapas (VP1, VP2 e VF) de 

verificação de acordo com o calendário do semestre letivo da UNI7 irá integrar as 

seguintes atividade: entrega dos relatórios individuais (inicial, parcial e final); 

apresentação do seminários individuais (inicial, parcial e final); entrega da 

documentação (inicial e final) e presença em todas as atividades programadas, 

distribuídas da seguinte forma: 

• VP1 – 1ª nota refere-se a Entrega de Relatório e apresentação de Seminário 

Inicial de Estágio Curricular Supervisionado, que deverá ser apresentado em 

data estabelecida pelo supervisor da disciplina de acordo com o calendário do 

semestre letivo;  

• VP2- 2ª nota refere-se a Entrega de Relatório e apresentação de Seminário 

Parcial de Estágio Curricular Supervisionado que deverá ser apresentado em 

data estabelecida pelo supervisor da disciplina de acordo com o calendário do 

semestre letivo; e  

• VF- 3ª nota refere-se a Entrega de Relatório e apresentação de Seminário Final 

de Estágio Curricular Supervisionado. 

Os relatórios e o seminário deverão ser formatados de acordo com cada 

natureza e atividade, entre o aluno e o seu professor orientador, entretanto seguem 

alguns tópicos que devem ser incluídos, como sugestão: 

• Elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, resumo, sumário, listas de figuras, 

tabelas);  

• Identificação completa do aluno; identificação completa da empresa; 

caracterização  do local (ou locais) onde foi desempenhado a prática do estágio 

(idas a campo, a obra, a órgãos públicos, a loja, a clientes, a fornecedores); 

• Tipo de estágio (curricular, supervisionado e obrigatório); início do estagio; 

carga horária; previsão de término; objetivos que se pretende alcançar;  

• Recursos humanos disponíveis na empresa; recursos materiais disponíveis na 

empresa;  

• Processo de trabalho utilizado na organização (processo de projeto ou 

processo de avaliação ou ainda processo de execução), são realizados 

programa de necessidades previamente? Quais as etapas de projetos 

entregues a clientes, fornecedores e órgãos públicos? Como é apresentado ao 
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ciente? Impresso, digital, colorido? Há plantas, memoriais, quantitativos, 

orçamentos fotografias, croquis, tabelas, gráficos?  

• Considerações finais: quais os melhores aspectos da empresa; quais os 

aspectos críticos e sugestões de melhorias para os aspectos críticos;  

• Auto-avaliação do seu desempenho; e 

• Elementos pós-textuais (bibliografia, apêndice, anexo, glossário de termos 

técnicos específicos). 

As notas de VP1, VP2 e VF deverão referir-se também ao nível de dedicação e 

aplicação do aluno na participação e desenvolvimento em todas as atividades e 

elaboração da documentação relativa ao Estágio Curricular Supervisionado, qualidade 

do material entregue e apresentado, Relatórios e seminário, participação nas 

supervisões e eventuais reuniões e palestras que se façam necessárias o bom 

cumprimento da referida disciplina.  

 

OBSERVAÇÃO 

O aluno de Estágio Curricular Supervisionado 1 e Estágio Curricular 

Supervisionado  2 matriculado em 2017.1 deverá entregar, obrigatoriamente, ao seu 

professor orientador e à Coordenação de Arquitetura e Urbanismo da UNI7, até o dia 9 

de junho de 2017 (6ª feira), data útil que antecede o início das VF’s, a Ficha de Auto 

Avaliação do Estagiário (ANEXO) e Ficha de Acompanhamento de Estágio Curricular 

Supervisionado (ANEXO). 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Fortaleza em 24 de janeiro de 2017. 

 

Assunto: Solicitação de Vaga de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Caro colega Arquiteto e Urbanista, 

Vimos por meio desta cumprimentá-lo cordialmente em nome do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) 

e solicitar vaga de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório para o nosso aluno 

regularmente matriculado na disciplina de estágio, cuja duração mínima deve ser de 

120 horas em campo de estágio.  

Ressaltamos que o Estagio Estudantil é regulamentado através da Lei Federal 

de Nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, e o Estágio do qual trata a presente carta é 

o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, portanto não será remunerado, não 

haverá bolsa estágio, nem qualquer outro tipo de remuneração, não haverá auxílio 

transporte, nem auxílio alimentação ou plano de saúde. Também não haverá recesso 

(férias), pois a legislação do estágio estabelece férias de trinta dias apenas após doze 

meses de trabalho. Destacamos ainda que o Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) 

desde 1999 entende que não é obrigatório a empresa cedente do estágio efetuar 

anotação do estágio na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 

estagiários contratados. 

Na certeza de podermos contar com a as colaboração no desenvolvimento e 

formação dos nossos futuros profissionais arquitetos e urbanistas, agradecemos a sua 

atenção e aguardamos a confirmação através da “Ficha de Confirmação de Estágio”.  

Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNI7  
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DE COLETA DE INFORMAÇÕES NA EMPRESA 

CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

RAZÃO SOCIAL: Educadora 7 de Setembro 

LTDA 

CNPJ: 07.240.328/0005-58 

ENDEREÇO: Rua Maximiano da Fonseca, 1395 

– Eng.º Luciano Cavalcante 

CIDADE: Fortaleza / Ceará 

REPRESENTANTE: Maria Águeda Pontes 

Caminha Muniz 

SETOR: coordenação  

E-MAIL: agueda.muniz@fa7.edu.br 

FONE: 85-4006-7630 

Empresa - Unidade Concedente do Estágio 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO: 

CIDADE:  

FONE/FAX 

SITE: 

REPRESENTANTE:  

CARGO:  

E-mail: 

PESSOA DE CONTATO: 

CARGO: 

E-mail: 

FONE: 

Aluno(a) Estagiário(a) 

NOME:  

E-mail: 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  

CIDADE/UF:  

FONE:      

CPF:  

IDENTIDADE:  

CURSO: 

SEMESTRE:  

MATRÍCULA:  

Pelo presente instrumento jurídico, a Unidade Concedente e o Estagiário(a), ambos acima 

qualificados, tendo como Instituição de Ensino o Centro Universitário 7 de Setembro (UNI 7), 

firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio fundamentado na Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 e de acordo com as normas da UNI7, e com o disposto no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo mediante as condições a seguir estipuladas. 
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Conforme as Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Termo de Compromisso de Estágio tem por objetivo formalizar as condições básicas para a 

realização de estágio de estudantes da Instituição de Ensino Superior (IES) junto à Unidade 

Concedente, o qual é obrigatório, de interesse curricular e suas condições estão adequadas ao 

projeto pedagógico do curso. Entendido o Estágio como um ato educativo, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do discente e em 

conformidade com a Lei 11.788/2008. 

CLÁUSULA SEGUNDA  

A UNIDADE CONCEDENTE compromete-se a admitir o ESTAGIÁRIO(A) observando a 

legislação vigente e demais disposições estabelecidas pela instituição de Ensino. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

As condições básicas para a realização de Estágio estão explicitadas no Termo de Convênio de 

Estágio assinado pela Unidade Concedente e o Centro Universitário 7 de Setembro. 

CLÁUSULA QUARTA 

O Termo de Compromisso de Estágio, que decorre do Convênio, tem por finalidade particularizar 

a relação jurídica especial existente entre o Estagiário(a) e a Unidade  Concedente,  o  qual 

constituirá comprovante da INEXISTÊNCIA de VÍNCULO EMPREGATÍCIO e podendo ser 

denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante Termo de Rescisão, ou ser prorrogado 

através de emissão de um Termo Aditivo, não podendo, entretanto, ultrapassar o período de 

dois (02) anos estabelecido no artigo 11 da Lei 11.788/2008 

CLÁUSULA QUINTA 

Na vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, o estagiário estará incluído na 

cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais através da apólice número ___________, sob a 

responsabilidade da Instituição de Ensino Superior: Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). 

CLÁUSULA SEXTA 

Ficam compromissadas entre as partes as seguintes Condições Básicas para a Realização do 

Estágio: 

a) Prazo de vigência de: ____/___/2017 ___ a ___/___/2017.  

b) Horário de Estágio das      às       , totalizando        horas semanais. 

c) Fica designado(a) como como Supervisor(a) do(a) Estagiário(a), por parte da Unidade 

Concedente, o Sr(a) _______________________________, funcionário da organização 
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que possui experiência e formação profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do(a) estagiário(a).  

 

d) O Estagio Estudantil quer seja obrigatório ou não, remunerado ou não, é regulamentado 

através da Lei Federal de Nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, no caso, o presente 

Termo de Compromisso trata do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Não 

Remunerado. 

e) A UNI7 entende a empresa (pública ou privada) concessionária do estágio pode ter 

normas regimentais especificas e o nosso alunado estará submetido também a elas. 

f) O Estágio do qual trata o presente Termo de Compromisso por ser Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, não será remunerado, não haverá bolsa estágio, nem 

qualquer outro tipo de remuneração, não haverá auxílio transporte, nem auxílio 

alimentação ou plano de saúde. Também não haverá recesso (férias), pois a legislação 

do estágio estabelece férias de trinta dias apenas após doze meses de trabalho. 

g) O Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) em 1999 manifestou entendimento no 

sentido da NÃO OBRIGATORIEDADE da empresa cedente do estágio efetuar anotação 

do estágio na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos estagiários 

contratados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: PLANO DE ATIVIDADES  

As atividades principais a serem desenvolvidas pelo Estagiário, em caráter subsidiário e 

complementar, deverão ser compatíveis com o contexto básico da profissão ao qual o curso se 

refere.  

CLÁUSULA SÉTIMA 

No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá à Unidade Concedente de Estágio: 

a) Proporcionar ao Estagiário atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

compatíveis com o contexto básico da profissão, a qual seu Curso refere; 

b) Proporcionar à Instituição de Ensino, sempre que necessário, subsídios que possibilitem 

o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do Estágio. 

c) Designar um supervisor que acompanhará o Estagiário(a) no desenvolvimento das suas 

atividades do estágio, podendo supervisionar até o limite de 10 (dez) estagiários; 

d) Comunicar à Instituição de Ensino, por escrito, a rescisão do Estágio. 

CLÁUSULA OITAVA 

No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, caberá ao Estagiário(a): 

a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para seu 
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Estágio; 

b) Observar e obedecer às normas internas da Unidade Concedente de Estágio; 

 

c) Elaborar e entregar à Instituição de Ensino, relatórios sobre seu Estágio, na forma, prazo 

e padrões estabelecidos. 

d) Comunicar à UNI7 e à Unidade Concedente, por escrito, o trancamento, abandono ou 

conclusão do curso ou do Estágio. 

CLÁUSULA NONA 

Constituem motivos para a interrupção automática da vigência do presente Termo de 

Compromisso de Estágio: 

a) A conclusão ou abandono do Curso Superior e o trancamento da matrícula; 

b) O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso de Estágio, bem 

como no Termo de Convênio do qual decorre; 

c) A UNIDADE CONCEDENTE subordinar o ESTAGIÁRIO(A) juridicamente a seus 

próprios interesses, mediante atividades estranhas ao estágio, de modo a caracterizar 

vínculo empregatício; 

d) Qualquer das partes tomar iniciativa do rompimento, ou descumprir este Termo de 

Compromisso por qualquer outra forma, ou houver divergência inconciliável, mesmo 

com a necessária interveniência da Instituição de Ensino. 

 

E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do Termo de Convênio 

e do decorrente Termo de Compromisso de Estágio que compreende cinco (05) páginas, as 

partes assinam-nos em três (03) vias de igual teor e valor.  

 

 

Fortaleza, Ceará, 1º de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

__________________________ 

UNIDADE CONCEDENTE DE 
ESTÁGIO 

___________________ 

CENTRO UNIVERSITÁRIO  

7 DE SETEMBRO 

_____________________ 

ALUNO(A) ESTAGIÁRIO(A) 
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APÊNDICE C – PRODUTO FINAL: RELATÓRIOS E SEMINÁRIO, AMBOS 

INDIVIDUAIS.  

                                      EMPRESA - UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

1. RAZÃO SOCIAL: 

2. CNPJ: 

3. ENDEREÇO: 

4. CIDADE: 

5. FONE: 

6. REPRESENTANTE LEGAL:  CARGO: 

7. PESSOA DE CONTATO: CARGO: 

8. FONE/E-MAIL 

Aluno(a) Estagiário(a) 

1. NOME: 

2. ENDEREÇO: 

3. BAIRRO: 

4. CIDADE/UF: 

5. FONE: ( ) 

6. E-MAIL: 

7. CPF: 

8. RG: 

9. DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ________  

10. SEMESTRE: 

 INFORMAÇÕES GERAIS: 

a) Prazo de vigência; Dias e Horários do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório: 

b) Local (locais) da prática de campo de estágio 

c) Supervisor no local de Estágio Curricular Supervisionado (nome, telefone, email) 

d) Professor Supervisor na UNI7 

e) Atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário 
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Alguns tópicos a serem lembrados na elaboração dos produtos: 

• INTRODUÇÃO/ IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO ALUNO (Nome do Estagiário/ 

Tipo de Estágio Curricular Supervisionado/ Local do Estágio Curricular Supervisionado/ 

Data de Início do Estágio Curricular Supervisionado/ Previsão de Término/ Total de 

Horas Previstas) 

• APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA/OBJETIVOS (dados oficiais, segmento de 

atuação/ Estrutura organizacional (organograma)/ Número de funcionários dos 

diferentes níveis hierárquicos/ Principais produtos/ Principais fornecedores/ Principais 

consumidores; quando a empresa foi fundada; histórico da empresa; mudança de área; 

análise da atual situação do mercado cuja empresa está inserida, demanda e oferta) 

• LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS DE TRBALHO NA EMPRESA (Definição das 

Políticas de Recursos Humanos (captação, desenvolvimento, aplicação, 

acompanhamento e permanência de pessoas), processo de trabalho utilizado na 

organização (processo de projeto ou processo de avaliação ou ainda processo de 

execução), há ou não padrões a serem seguidos durante os processos; há ou não 

estratégia de divulgação da empresa, e quais; há acompanhamento do cliente ou 

consumidor após a entrega ou execução do serviço, como se dá; finanças (gestão 

financeira, planejamento financeiro, outros aspectos relevantes da área); comercial 

(relação com clientes, desenvolvimento de fornecedores, cotação, negociação, prazos 

de entregas)). 

• AUTO-AVALIAÇÃO (Análise crítica do desempenho do aluno no que se refere ao 

Estágio Curricular Supervisionado, ao estudo paralelo, à participação nas supervisões 

com o professor orientador (reuniões), a participação em palestras em assuntos 

pertinentes a área, nível de contribuição para a organização onde se deu o Estágio 

Curricular Supervisionado, sugestões de melhorias nos processos de trabalho; incluindo 

sempre que necessário ao bom entendimento do processo: fotografias, desenhos, 

croquis, tabelas, gráficos; bibliografia e auto avaliação do seu desempenho, qual o real 

nível de aprendizagem do aluno durante a prática do Estágio Curricular 

Supervisionado). 

• APENDICES - documento ou texto elaborado pelo autor. 

• ANEXOS - documentos ou texto NÃO elaborados pelo autor. 

  



27  

 

AUTORIZAÇÃO DE COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

Autorizamos, para fins de estudo acadêmico e conclusão da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado 1 (escritório) ou 2 (obra), do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), o Sr.(a) ----,  a  desenvolver, 

nesta empresa, atividades relacionadas à coleta de informações para a elaboração de 

seu relatório final da referida disciplina, visando o cumprimento das exigências  para     

a conclusão de seu Estágio Curricular Supervisionado, na área de ---- no período  

compreendido entre os dias: ---  a ---- com um total de 120 horas.  

 

Fortaleza, Ceará em __ de _________ de 2017. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Carimbo do CNPJ da empresa: 



28  

APÊNDICE D – FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

 

DATA: 

ASSINATURA: 

  

NOME MATRÍCULA 

SEMESTRE DATA DE NASCIMENTO 

TELEFONE E-MAIL 

CELULAR 

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DA EMPRESA 

 

 

TREINAMENTOS REALIZADOS NA EMPRESA 

 

1. O estágio curricular supervisionado está contribuindo em sua formação profissional?  Sim? 

Não? Em parte? Justifique detalhadamente a sua resposta.  

2. O conhecimento recebido na faculdade tem auxiliado no desenvolvimento do estágio 

curricular supervisionado?  Sim? Não? Em parte? Justifique detalhadamente a sua resposta.  

3. Você considera seu desempenho no trabalho satisfatório?   Sim? Não? Em parte? Justifique 

detalhadamente a sua resposta. 
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APÊNDICE E – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO NA ORGANIZAÇÃO  

• DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa; CNPJ/CPF; Endereço; Supervisor 

Técnico do Estágio (nome e contatos); aluno; etc... 

• Como você avalia o Desempenho do Estagiário nos seguintes aspectos: 

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

( ) muito satisfatório ( ) satisfatório ( ) insatisfatório 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM A EQUIPE DE TRABALHO COMO UM TODO 

( ) muito satisfatório ( ) satisfatório ( ) insatisfatório 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM CLIENTES, INTERESSADOS E FORNECEDORES 

( ) muito satisfatório ( ) satisfatório ( ) insatisfatório 

INTERESSE E ENVOLVIMENTO COM AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO E INICIATIVA 

( ) muito satisfatório ( ) satisfatório ( ) insatisfatório 

DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DE TRABALHO ESPECÍFICAS DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

( ) muito satisfatório ( ) satisfatório ( ) insatisfatório 

AVALIAÇÃO FINAL - Elogios, Críticas e Sugestões, em Relação ao: 

� ALUNO/ESTAGIÁRIO 

� PROCESSO DE ESTÁGIO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNI7 

 

 

Fortaleza, Ceará em 1º de fevereiro de 2017. 

 

 

_____________________________ 

empresa concedente do estágio 

_______________________ 

carimbo e assinatura UNI7 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Lei Federal Nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, a qual dispõe 

sobre o estágio de estudantes. 

 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
altera a redação do art. 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996; revoga as Leis 
nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 
8.859, de 23 de março de 1994, o 
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da 
Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

 
CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  
 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 
das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 
superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio 
em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no 
§ 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos:  
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I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e 
atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 
no termo de compromisso.  

§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 
inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer 
obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do 
educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária.  

Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 
estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou 
reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da 
legislação aplicável.  

Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu 
critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante 
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no 
caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas 
gerais de licitação.  

§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração 
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em 
cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes 
cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

 
CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
  

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos:  
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I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica 
do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 
outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 
seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 
(três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado 
ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, 
progressivamente, o desempenho do estudante.  

Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados 
convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo 
compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de 
que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a 
instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de 
compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  

 
CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  
 

Art. 9o  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior 
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 
podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 
por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 
de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 
compromisso;  
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V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 
estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação 
do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser 
assumida pela instituição de ensino.  

 
CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO  
 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante 
legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 
não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) 
horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 
instituição de ensino.  

§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 
finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos 
à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom 
desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-
transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 
Regime Geral de Previdência Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário 
receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  
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Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do 
estágio.  

 
CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO  
 

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 
fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da 
decisão definitiva do processo administrativo correspondente.  

§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que 
for cometida a irregularidade.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e 
da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere 
o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 
entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de 
trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.  

§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, 
os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo 
resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente  
superior.  

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e 
de nível médio profissional.  

§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez 
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei 
apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

“Art. 428.  ...................................................................... 
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§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem 
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. 

......................................................................  

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

......................................................................  

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do 
disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a 
freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em 
sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  

 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 
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ANEXO B – Resolução MEC Nº. 2 de 17 de junho de 2010, a qual institui as 

Diretrizes Curriculares nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo.  

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010 (*) Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos 
da Resolução CNE/CES nº 6/2006. O Presidente da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 
9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 
pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e princípios 
fixados pelos Pareceres CNE/CES n os 583/2001 e 67/2003, e considerando o que 
consta do Parecer CNE/CES nº 112/2005, homologado pelo Senhor Ministro de 
Estado da Educação em 6/6/2005, e do Parecer CNE/CES nº 255/2009, homologado 
pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 8/6/2010, resolve: Art. 1º A presente 
Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Arquitetura e 
Urbanismo, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação 
Superior. Art. 2º A organização de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes curriculares, os 
quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de competências, habilidades e perfil 
desejado para o futuro profissional, conteúdos curriculares, estágio curricular 
supervisionado, acompanhamento e avaliação, atividades complementares e trabalho 
de curso sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o projeto 
pedagógico. Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu currículo 
pleno e sua operacionalização, deverá incluir, sem prejuízos de outros, os seguintes 
aspectos: I - objetivos gerais do curso, contextualizado às suas inserções institucional, 
política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III 
- formas de realização da interdisciplinaridade; IV - modos de integração entre teoria e 
prática; V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VI - modos da 
integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; VII - incentivo à 
pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento 
para a iniciação científica; VIII - regulamentação das atividades relacionadas com o 
Trabalho de Curso, em diferentes modalidades, atendendo às normas da instituição; 
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado em 
diferentes formas e condições de realização, observados seus respectivos 
regulamentos; e X - concepção e composição das atividades complementares. § 1º A 
proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, capazes de compreender e 
traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à 
concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o 
urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do 
patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização 
racional dos recursos disponíveis. § 2º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas 
visando ao desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e 
social e terá por princípios: I - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos 
humanos e a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; II - o uso 
da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e econômicas 
das comunidades; III - o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do 
ambiente natural e construído; IV - a valorização e a preservação da arquitetura, do 
urbanismo e da paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. § 3º Com base 
no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir, no Projeto Pedagógico 
do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, de acordo com as efetivas 
demandas do desempenho profissional. Art. 4º O curso de Arquitetura e Urbanismo 
deverá ensejar condições para que o futuro egresso tenha como perfil: I - sólida 
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formação de profissional generalista; II - aptidão de compreender e traduzir as 
necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, 
organização e construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a 
edificação e o paisagismo; III - conservação e valorização do patrimônio construído; IV 
- proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos 
disponíveis. Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: I - o 
conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e 
de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 
quanto ao ambiente construído; II - a compreensão das questões que informam as 
ações de preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, 
com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; III - as 
habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e 
paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de 
durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, 
de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, 
ambientais e de acessibilidade dos usuários; IV - o conhecimento da história das artes 
e da estética, suscetível de influenciar a qualidade da concepção e da prática de 
arquitetura, urbanismo e paisagismo; V - os conhecimentos de teoria e de história da 
arquitetura, do urbanismo e do paisagismo, considerando sua produção no contexto 
social, cultural, político e econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a 
pesquisa; VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento 
urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos 
sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, 
análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional; VII - os 
conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos materiais 
de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição de instalações 
e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e para a 
implantação de infraestrutura urbana; VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e 
o domínio da concepção e do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de 
resistência dos materiais, estabilidade das construções e fundações; IX - o 
entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o 
domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; X - as práticas projetuais e as 
soluções tecnológicas para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, 
reabilitação e reutilização de edificações, conjuntos e cidades; XI - as habilidades de 
desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros meios de 
expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e 
imagens virtuais; XII - o conhecimento dos instrumentais de informática para 
tratamento de informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao 
paisagismo e ao planejamento urbano e regional; XIII - a habilidade na elaboração e 
instrumental na feitura e interpretação de levantamentos topográficos, com a utilização 
de aerofotogrametria, fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na 
realização de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento 
urbano e regional. Parágrafo único. O projeto pedagógico deverá demonstrar 
claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o desenvolvimento das 
competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e garantindo 
a coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de fortalecer o conjunto 
dos elementos fundamentais para a aquisição de conhecimentos e habilidades 
necessários à concepção e à prática do egresso. Art. 6º Os conteúdos curriculares do 
curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo deverão estar distribuídos em dois 
núcleos e um Trabalho de Curso, recomendando-se sua interpenetrabilidade: I - 
Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação; II - Núcleo de Conhecimentos 
Profissionais; III - Trabalho de Curso. § 1º O Núcleo de Conhecimentos de 
Fundamentação será composto por campos de saber que forneçam o embasamento 
teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado e 
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será integrado por: Estética e História das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; 
Estudos Ambientais; Desenho e Meios de Representação e Expressão. § 2º O Núcleo 
de Conhecimentos Profissionais será composto por campos de saber destinados à 
caracterização da identidade profissional do egresso e será constituído por: Teoria e 
História da Arquitetura, do Urbanismo e do Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de 
Urbanismo e de Paisagismo; Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia da 
Construção; Sistemas Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; 
Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; Topografia. § 3º O Trabalho de Curso 
será supervisionado por um docente, de modo que envolva todos os procedimentos de 
uma investigação técnico-científica, a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo 
da realização do último ano do curso. § 4º O núcleo de conteúdos profissionais deverá 
ser inserido no contexto do projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o 
aperfeiçoamento da qualificação profissional do formando. § 5º Os núcleos de 
conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga horária e de planos de estudo, 
em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipe, tais como: I - aulas 
teóricas, complementadas por conferências e palestras previamente programadas 
como parte do trabalho didático regular; II - produção em ateliê, experimentação em 
laboratórios, elaboração de modelos, utilização de computadores, consulta a 
bibliotecas e a bancos de dados; III - viagens de estudos para o conhecimento de 
obras arquitetônicas, de conjuntos históricos, de cidades e regiões que ofereçam 
soluções de interesse e de unidades de conservação do patrimônio natural; IV - visitas 
a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e bairros, consultas a 
arquivos e a instituições, contatos com autoridades de gestão urbana; V - pesquisas 
temáticas, bibliográficas e iconográficas, documentação de arquitetura, urbanismo e 
paisagismo e produção de inventários e bancos de dados; projetos de pesquisa e 
extensão; emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo de arquitetura e 
urbanismo; núcleos de serviços à comunidade; VI - participação em atividades 
extracurriculares, como encontros, exposições, concursos, premiações, seminários 
internos ou externos à instituição, bem como sua organização. Art. 7º O estágio 
curricular supervisionado deverá ser concebido como conteúdo curricular obrigatório, 
cabendo à Instituição de Educação Superior, por seus colegiados acadêmicos, aprovar 
o correspondente regulamento, abrangendo diferentes modalidades de 
operacionalização. § 1º Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de 
formação, programados e diretamente supervisionados por membros do corpo 
docente da instituição formadora e procuram assegurar a consolidação e a articulação 
das competências estabelecidas. § 2º Os estágios supervisionados visam a assegurar 
o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que 
conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo 
recomendável que suas atividades sejam distribuídas ao longo do curso. § 3º A 
instituição poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas pelo aluno em 
instituições, desde que contribuam para o desenvolvimento das habilidades e 
competências previstas no projeto de curso. Art. 8º As atividades complementares são 
componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 
formando e deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, 
competências e atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente 
acadêmico, que serão reconhecidas mediante processo de avaliação. § 1º As 
atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 
científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, 
congressos, conferências, até disciplinas oferecidas por outras instituições de 
educação. § 2º As atividades complementares não poderão ser confundidas com o 
estágio supervisionado. Art. 9º O Trabalho de Curso é componente curricular 
obrigatório e realizado ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada 
área teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e 
integração de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os 
seguintes preceitos: I - trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, 
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obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais; II - desenvolvimento 
sob a supervisão de professor orientador, escolhido pelo estudante entre os docentes 
do curso, a critério da Instituição; Parágrafo único. A instituição deverá emitir 
regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além das 
diretrizes e técnicas relacionadas com sua elaboração. Art. 10. A carga horária mínima 
para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo é estabelecida pela 
Resolução CNE/CES nº 2/2007. Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se a Resolução CNE/CES nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, 
e demais disposições em contrário.  

 
 

Paulo Speller   
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ANEXO C – Lei Federal Nº. 12.378 de 31 de dezembro de 2010, a qual 

regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

 
LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
Vigência 
 
Mensagem de veto 
 
Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  
 
Âmbito de abrangência 
 
Art. 1o  O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta 
Lei.  
 
Atribuições de Arquitetos e Urbanistas  
 
Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:  
 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;  
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;  
V - direção de obras e de serviço técnico;  
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 
arbitragem;  
VII - desempenho de cargo e função técnica;  
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;  
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e 
controle de qualidade;  
X - elaboração de orçamento;  
XI - produção e divulgação técnica especializada; e  
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.  
 
Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes 
campos de atuação no setor: 
 
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;   
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;  
III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços 
externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 
isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;  
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 
monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 
reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de 
edificações, conjuntos e cidades;  
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V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de 
intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas 
de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e 
trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do 
solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 
urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e 
trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e 
requalificação em áreas urbanas e rurais;  
VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos 
cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, 
foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas 
e sensoriamento remoto;  
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de 
construção, patologias e recuperações;  
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de 
estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;  
IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;  
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições 
climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e 
construção dos espaços;   
XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 
Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento 
Sustentável.  
 
Art. 3o  Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo 
são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a 
formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos 
de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de 
atuação profissional.  
 
§ 1o  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, 
atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e 
urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas.  
 
§ 2o  Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação 
nas quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer 
risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente.  
 
§ 3o  No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras 
áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do 
Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.  
 
§ 4o  Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e 
urbanistas contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será 
resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos.  
 
§ 5o  Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o § 4o ou, em caso de 
impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será 
aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de 
atuação.   
 
Art. 4o  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.  
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Registro do arquiteto e urbanista no Conselho  
 
Art. 5o  Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades 
profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no 
CAU do Estado ou do Distrito Federal.  
 
Parágrafo único.  O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional.  
 
Art. 6o  São requisitos para o registro:  
 
I - capacidade civil; e  
 
II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino 
superior oficialmente reconhecida pelo poder público.  
 
§ 1o  Poderão obter registro no CAU dos Estados e do Distrito Federal os portadores 
de diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo ou de diploma de arquiteto ou 
arquiteto e urbanista, obtido em instituição estrangeira de ensino superior reconhecida 
no respectivo país e devidamente revalidado por instituição nacional credenciada.  
 
§ 2o  Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e II do caput, poderão obter 
registro no CAU dos Estados ou do Distrito Federal, em caráter excepcional e por 
tempo determinado, profissionais estrangeiros sem domicílio no País.  
 
§ 3o  A concessão do registro de que trata o § 2o é condicionada à efetiva participação 
de arquiteto e urbanista ou sociedade de arquitetos, com registro no CAU Estadual ou 
no Distrito Federal e com domicílio no País, no acompanhamento em todas as fases 
das atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais estrangeiros.  
 
Art. 7o  Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou 
jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos dos 
profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo não realizando atos 
privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue 
na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU.  
 
Art. 8o  A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui 
prova de identidade civil para todos os fins legais.  
 
Da Interrupção e do Cancelamento do registro profissional  
 
Art. 9o  É facultada ao profissional e à pessoa jurídica, que não estiver no exercício de 
suas atividades, a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo 
indeterminado, desde que atenda as condições regulamentadas pelo CAU/BR.  
 
Sociedade de arquitetos e urbanistas  
 
Art. 10.  Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-se-ão 
reunir em sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos 
das normas de direito privado, desta Lei e do Regimento Geral do CAU/BR.  
 
Parágrafo único.  Sem prejuízo do registro e aprovação pelo órgão competente, a 
sociedade que preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-se-á cadastrar no 
CAU da sua sede, o qual enviará as informações ao CAU/BR para fins de composição 
de cadastro unificado nacionalmente.  
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Art. 11.  É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação 
similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e 
urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes.  
 
Dos Acervos Técnicos  
 
Art. 12.  O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é 
composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado nos 
arts. 2o e 3o, resguardando-se a legislação do Direito Autoral.  
 
Art. 13.  Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de 
acervo técnico, o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais 
trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da Federação onde atue.  
 
Parágrafo único.  A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da 
arquitetura e do urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos 
arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela vinculados.  
 
Art. 14.  É dever do arquiteto e urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias, placas ou outro 
elemento de comunicação dirigido a cliente, ao público em geral e ao CAU local: 
 
I - o nome civil ou razão social do(s) autor(es) e executante(s) do serviço, completo ou 
abreviado, ou pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da sociedade 
de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, conforme o caso;   
II - o número do registro no CAU local; e  
III - a atividade a ser desenvolvida. 
 
Parágrafo único.  Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto 
e urbanista ou por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e 
urbanismo e não sendo especificados diferentes níveis de responsabilidade, todos 
serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis.   
 
Art. 15.  Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de 
criação ou de autoria de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as 
especificações e o detalhamento constantes do trabalho, salvo autorização em 
contrário, por escrito, do autor.  
 
Parágrafo único.  Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou 
execução de projeto ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de 
preposto especialmente designado com a finalidade de averiguar a adequação da 
execução ao projeto ou concepção original.   
 
Art. 16.  Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto 
como em obra dele resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento 
por escrito da pessoa natural titular dos direitos autorais, salvo pactuação em 
contrário.  
 
§ 1o  No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será 
necessária a concordância de todos os coautores.  
 
§ 2o  Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as 
alterações ou modificações poderão ser feitas pelo coautor ou, em não havendo 
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coautor, por outro profissional habilitado, independentemente de autorização, que 
assumirá a responsabilidade pelo projeto modificado.  
 
§ 3o  Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de 
sua autoria é permitido o registro de laudo no CAU de seu domicílio, com o objetivo de 
garantir a autoria e determinar os limites de sua responsabilidade.  
 
§ 4o  Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o 
resultado final terá como coautores o arquiteto e urbanista autor do projeto original e o 
autor do projeto de alteração, salvo decisão expressa em contrário do primeiro, caso 
em que a autoria da obra passa a ser apenas do profissional que houver efetuado as 
alterações.  
 
Ética  
 
Art. 17.  No exercício da profissão, o arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta 
pelos parâmetros a serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.  
 
Parágrafo único.  O Código de Ética e Disciplina deverá regular também os deveres do 
arquiteto e urbanista para com a comunidade, a sua relação com os demais 
profissionais, o dever geral de urbanidade e, ainda, os respectivos procedimentos 
disciplinares, observado o disposto nesta Lei.   
 
Art. 18.  Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de 
Ética e Disciplina:  
 
I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para fins de 
comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico, que não haja sido 
efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem requerer o registro;  
II - reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a 
devida autorização do detentor dos direitos autorais;  
III - fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no CAU;  
IV - delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa 
de arquiteto e urbanista;  
V - integrar sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo sem nela 
atuar, efetivamente, com objetivo de viabilizar o registro da empresa no CAU, de 
utilizar o nome “arquitetura” ou “urbanismo” na razão jurídica ou nome fantasia ou 
ainda de simular para os usuários dos serviços de arquitetura e urbanismo a existência 
de profissional do ramo atuando;  
VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às custas de cliente, diretamente ou 
por intermédio de terceiros;  
VII - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas a cliente de quantias que houver 
recebido dele, diretamente ou por intermédio de terceiros;  
VIII - deixar de informar, em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao 
público em geral, ao CAU/BR ou aos CAUs, os dados exigidos nos termos desta Lei;  
IX - deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de 
atividades de arquitetura e urbanismo;  
X - ser desidioso na execução do trabalho contratado;  
XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao 
CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado;   
XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório.  
 
Art. 19.  São sanções disciplinares:   
I - advertência;   
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II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do exercício da atividade de 
arquitetura e urbanismo em todo o território nacional;  
III - cancelamento do registro; e  
IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades.  
§ 1o  As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa natural dos arquitetos e 
urbanistas.  
 
§ 2o  As sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com 
atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da 
responsabilização da pessoa natural do arquiteto e urbanista.  
 
§ 3o  No caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanistas deixar de 
pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos 
CAUs, quando devidamente notificado, será aplicada suspensão até a regularização 
da dívida.  
 
§ 4o  A sanção prevista no inciso IV pode incidir cumulativamente com as demais.  
 
§ 5o  Caso constatado que a infração disciplinar teve participação de profissional 
vinculado ao conselho de outra profissão, será comunicado o conselho responsável.  
 
Art. 20.  Os processos disciplinares do CAU/BR e dos CAUs seguirão as regras 
constantes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de forma 
complementar, das resoluções do CAU/BR.  
 
Art. 21.  O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de 
qualquer autoridade ou pessoa interessada.  
 
§ 1o  A pedido do acusado ou do acusador, o processo disciplinar poderá tramitar em 
sigilo, só tendo acesso às informações e documentos nele contidos o acusado, o 
eventual acusador e os respectivos procuradores constituídos.  
 
§ 2o  Após a decisão final, o processo tornar-se-á público.  
 
Art. 22.  Caberá recurso ao CAU/BR de todas as decisões definitivas proferidas pelos 
CAUs, que decidirá em última instância administrativa.  
 
Parágrafo único.  Além do acusado e do acusador, o Presidente e os Conselheiros do 
CAU são legitimados para interpor o recurso previsto neste artigo.  
 
Art. 23.  Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de punição das sanções 
disciplinares, a contar da data do fato.  
 
Parágrafo único.  A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para 
apresentar defesa.  
 
Criação e organização do CAU/BR e dos CAUs  
 
Art. 24.  Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e 
os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, 
como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas 
exclusivamente pelas próprias rendas.  
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§ 1o  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.  
 
§ 2o  O CAU/BR e o CAU do Distrito Federal terão sede e foro em Brasília.  
 
§ 3o  Cada CAU terá sede e foro na capital do Estado, ou de um dos Estados de sua 
área de atuação, a critério do CAU/BR.  
 
Art. 25.  O CAU/BR e os CAUs gozam de imunidade a impostos (art. 150, inciso VI, 
alínea a, da Constituição Federal).  
 
Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por:  
 
I - 1 (um) Conselheiro representante de cada Estado e do Distrito Federal;   
II - 1 (um) Conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e 
urbanismo.  
 
§ 1o  Cada membro do CAU/BR terá 1 (um) suplente.  
 
§ 2o  Os Conselheiros do CAU/BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos 
profissionais do Estado que representam ou do Distrito Federal.   
 
§ 3o  O Presidente será eleito entre seus pares por maioria de votos dos conselheiros, 
em votação secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do 
CAU/BR.  
 
§ 4o  As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas 
serão representadas por 1 (um) conselheiro, por elas indicado, na forma do Regimento 
Geral do CAU/BR.  
 
Art. 27.  O CAU/BR tem sua estrutura e funcionamento definidos pelo seu Regimento 
Geral, aprovado pela maioria absoluta dos conselheiros federais.  
 
Parágrafo único.  A prerrogativa de que trata o caput será exercida com estrita 
observância às possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios do 
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, considerados ainda seus efeitos nos 
exercícios subsequentes.  
 
Art. 28.  Compete ao CAU/BR:  
 
I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do 
urbanismo;   
 
II - editar, alterar o Regimento Geral, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os 
provimentos que julgar necessários;  
 
III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs;   
 
IV - intervir nos CAUs quando constatada violação desta Lei ou do Regimento Geral; 
 
V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs; 
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VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação 
aplicável;   
 
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;   
 
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs;   
 
IX - inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem 
domicílio no País;   
 
X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;   
 
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de 
trabalho e orçamento;   
 
XII - manter relatórios públicos de suas atividades;  
 
XIII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais 
que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao 
urbanismo;  
 
XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;   
 
XV - contratar empresa de auditoria para auditar o CAU/BR e os CAUs, conforme 
dispuser o Regimento Geral.  
 
§ 1o  O quorum necessário para a deliberação e aprovação das diferentes matérias 
será definido no Regimento.   
 
§ 2o  O exercício das competências enumeradas nos incisos V, VI, VII, X, XI e XV do 
caput terá como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do Conselho 
Federal de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios 
subsequentes, observadas as normas de ordem pública quanto à alienação de bens 
patrimoniais e à contratação de serviços.  
 
Art. 29.  Compete ao Presidente do CAU/BR, entre outras questões que lhe forem 
atribuídas pelo Regimento Geral do CAU/BR:  
 
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU/BR;  
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU/BR, podendo exercer o voto de 
desempate;  
III - cuidar das questões administrativas do CAU/BR, ouvindo previamente o Conselho 
quando exigido pelo Regimento Geral.  
 
Art. 30.  Constituem recursos do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU/BR:  
 
I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no inciso I do art. 37;  
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
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Parágrafo único.  A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de 
receitas patrimoniais serão aprovadas previamente pelo Plenário do Conselho Federal 
de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR.  
 
Art. 31.  Será constituído um CAU em cada Estado da Federação e no Distrito Federal.  
 
§ 1o  A existência de CAU compartilhado por mais de um Estado da Federação 
somente será admitida na hipótese em que o número limitado de inscritos inviabilize a 
instalação de CAU próprio para o Estado.  
 
§ 2o  A existência de CAU compartilhado depende de autorização do CAU/BR em 
decisão que será reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) anos.  
 
Art. 32.  O Plenário do CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal é 
constituído de 1 (um) presidente e de conselheiros.  
 
§ 1o  Os conselheiros, e respectivos suplentes, serão eleitos na seguinte proporção:  
 
I - até 499 (quatrocentos e noventa e nove) profissionais inscritos: 5 (cinco) 
conselheiros;  
II - de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) profissionais inscritos: 7 (sete) conselheiros;  
III - de 1.001 (mil e um) a 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros;  
IV - acima de 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros mais 1 (um) 
para cada 1.000 (mil) inscritos ou fração, descontados os 3.000 (três mil) iniciais.  
 
§ 2o  O Presidente será eleito entre seus pares em Plenário pelo voto direto por 
maioria de votos dos conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade nas 
deliberações dos CAUs.  
 
§ 3o  Na hipótese de compartilhamento de CAU, nos termos do § 2o do art. 31:  
 
I - as eleições serão realizadas em âmbito estadual;  
II - o número de membros do conselho será definido na forma do § 1o; e  
III - a divisão das vagas por Estado do Conselho compartilhado será feita segundo o 
número de profissionais inscritos no Estado, garantido o número mínimo de 1 (um) 
conselheiro por Estado.  
 
Art. 33.  Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento definidos pelos respectivos 
Regimentos Internos, aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros.  
 
Art. 34.  Compete aos CAUs:  
 
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos 
administrativos;  
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos 
demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua 
competência;  
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, 
na forma do Regimento Geral do CAU/BR;  
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;  
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e 
pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de 
arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado;  
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;  
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VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e 
os acervos técnicos;  
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;  
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o 
Regimento Geral do CAU/BR;  
X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de 
trabalho e orçamento;  
XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a 
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios 
estabelecidos;  
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos 
estaduais e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à 
arquitetura e ao urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de 
sua competência;  
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e   
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.  
 
§ 1o  O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput 
terá como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios 
subsequentes, observadas as normas de ordem pública relativas à contratação de 
serviços e à celebração de convênios.  
 
§ 2o  Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos 
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo, a conta do fundo especial a que se refere o art. 60.  
 
Art. 35.  Compete ao presidente do CAU, entre outras questões que lhe forem 
atribuídas pelo Regimento Geral do CAU/BR e pelo Regimento Interno do CAU 
respectivo:  
 
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU;  
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU, podendo exercer o voto de desempate;  
III - cuidar das questões administrativas do CAU, ouvindo previamente o Conselho 
quando exigido pelo Regimento Geral do CAU/BR ou pelo Regimento Interno do CAU 
respectivo.  
 
Art. 36.  É de 3 (três) anos o mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAUs sendo 
permitida apenas uma recondução.  
 
§ 1o  O mandato do presidente será coincidente com o mandato do conselheiro.  
 
§ 2o  Perderá o mandato o conselheiro que:  
 
I - sofrer sanção disciplinar;  
II - for condenado em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o 
exercício do mandato ou da profissão; ou  
III - ausentar-se, sem justificativa, a 3 (três) reuniões do Conselho, no período de 1 
(um) ano.  
 
§ 3o  O presidente do CAU/BR e os presidentes dos CAUs serão destituídos pela 
perda do mandato como conselheiro, nos termos do § 2o ou pelo voto de 3/5 (três 
quintos) dos conselheiros.  
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Art. 37.  Constituem recursos dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo - 
CAUs:  
 
I - receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços;  
II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
 
Art. 38.  Os presidentes do CAU/BR e dos CAUs prestarão, anualmente, suas contas 
ao Tribunal de Contas da União. 
 
§ 1o  Após aprovação pelo respectivo Plenário, as contas dos CAUs serão submetidas 
ao CAU/BR para homologação.   
 
§ 2o  As contas do CAU/BR, devidamente homologadas, e as dos CAUs serão 
submetidas à apreciação do Tribunal de Contas da União.   
 
§ 3o  Cabe aos presidentes do CAU/BR e de cada CAU a responsabilidade pela 
prestação de contas.   
 
Art. 39.  Cabe ao CAU/BR dirimir as questões divergentes entre os CAUs baixando 
normas complementares que unifiquem os procedimentos.   
 
Art. 40.  O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos 
CAUs não será remunerado.  
 
Art. 41.  Os empregados do CAU/BR e dos demais CAUs Estaduais e do Distrito 
Federal serão contratados mediante aprovação em concurso público, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho.   
 
Anuidade devida para os CAUs  
 
Art. 42.  Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAU pagarão anuidade no 
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).  
 
§ 1o  Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR.  
 
§ 2o  A data de vencimento, as regras de parcelamento e o desconto para pagamento 
à vista serão estabelecidos pelo CAU/BR.  
 
§ 3o  Os profissionais formados há menos de 2 (dois) anos e acima de 30 (trinta) anos 
de formados, pagarão metade do valor da anuidade.  
 
§ 4o  A anuidade deixará de ser devida após 40 (quarenta) anos de contribuição da 
pessoa natural.   
 
Art. 43.  A inscrição do profissional ou da pessoa jurídica no CAU não está sujeita ao 
pagamento de nenhum valor além da anuidade, proporcionalmente ao número de 
meses restantes no ano.  
 
Art. 44.  O não pagamento de anuidade no prazo, sem prejuízo da responsabilização 
pessoal pela violação ética, sujeita o infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte por 
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cento) sobre o valor devido e à incidência de correção com base na variação da Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC até o efetivo 
pagamento.  
 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT  
 
Art. 45.  Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação 
compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT.  
 
§ 1o  Ato do CAU/BR detalhará as hipóteses de obrigatoriedade da RRT.  
 
§ 2o  O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, mesmo fora das hipóteses de 
obrigatoriedade, como meio de comprovação da autoria e registro de acervo.   
 
Art. 46.  O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e 
urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços.  
 
Art. 47.  O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, 
por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAU.  
 
Art. 48.  Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela 
pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável.  
 
Art. 49.  O valor da Taxa de RRT é, em todas as hipóteses, de R$ 60,00 (sessenta 
reais).  
 
Parágrafo único.  O valor referido no caput será atualizado, anualmente, de acordo 
com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos 
termos de ato do CAU/BR.  
 
Art. 50.  A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem 
prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da 
paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos 
por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com 
base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da 
devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de 
efetivação do pagamento.  
 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput no caso de trabalho realizado em 
resposta a situação de emergência se o profissional ou a pessoa jurídica diligenciar, 
assim que possível, na regularização da situação.  
 
Da cobrança de valores pelos CAUs  
 
Art. 51.  A declaração do CAU de não pagamento de multas por violação da ética ou 
pela não realização de RRT, após o regular processo administrativo, constitui título 
executivo extrajudicial.  
 
Parágrafo único.  Na hipótese do caput, os valores serão executados na forma da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.  
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Art. 52.  O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do 
exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos 
na área da arquitetura e do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores 
em atraso, protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.  
 
Art. 53.  A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU.  
 
Art. 54.  Os valores devidos aos CAUs referentes a multa por violação da ética, multa 
pela não realização de RRT ou anuidades em atraso, prescrevem no prazo de 5 
(cinco) anos.  
 
Instalação do CAU/BR e dos CAUs  
 
Art. 55.  Os profissionais com título de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro 
arquiteto, com registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREAs terão, automaticamente, registro nos CAUs com o título único de 
arquiteto e urbanista.  
 
Parágrafo único.  Os CREAs enviarão aos CAUs a relação dos arquitetos e urbanistas, 
arquitetos e engenheiro arquiteto inscritos, no prazo de 30 (trinta) dias da instalação 
do CAU, bem como os prontuários, dados profissionais, registros e acervo de todas as 
ARTs emitidas pelos profissionais e todos os processos em tramitação.  
 
Art. 56.  As Coordenadorias das Câmaras de Arquitetura dos atuais CREAs e a 
Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura do atual CONFEA gerenciarão o 
processo de transição e organizarão o primeiro processo eleitoral para o CAU/BR e 
para os CAUs dos Estados e do Distrito Federal.  
 
§ 1o  Na primeira eleição para o CAU/BR o representante das instituições de ensino 
será estabelecido pela Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura.  
 
§ 2o  A eleição para os conselheiros do CAU/BR e dos CAUs dar-se-á entre 3 (três) 
meses e 1 (um) ano da publicação desta Lei.  
 
§ 3o  Realizada a eleição e instalado o CAU/BR, caberá a ele decidir os CAUs que 
serão instalados no próprio Estado e os Estados que compartilharão CAU por 
insuficiência de inscritos.  
 
§ 4o  As entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas participarão do processo de 
transição e organização do primeiro processo eleitoral.  
 
Art. 57.  Os atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia a 
contar da publicação desta Lei, passarão a depositar mensalmente em conta 
específica, 90% (noventa por cento) do valor das anuidades, das anotações de 
responsabilidade técnicas e de multas recebidas das pessoas físicas e jurídicas de 
arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros arquitetos até que ocorra a 
instalação do CAU/BR.  
 
Parágrafo único.  A quantia a que se refere o caput deverá ser usada no custeio do 
processo eleitoral de que trata o art. 56, sendo repassado o restante para o CAU/BR 
utilizar no custeio da sua instalação e da instalação dos CAUs.  
 
Art. 58.  (VETADO)  
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Art. 59.  O CAU/BR e os CAUs poderão manter convênio com o CONFEA e com os 
CREAs, para compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de 
pessoal, inclusive da estrutura de fiscalização profissional.  
 
Art. 60.  O CAU/BR instituirá fundo especial destinado a equilibrar as receitas e 
despesas dos CAUs, exclusivamente daqueles que não conseguirem arrecadação 
suficiente para a manutenção de suas estruturas administrativas, sendo obrigatória a 
publicação dos dados de balanço e do planejamento de cada CAU para fins de 
acompanhamento e controle dos profissionais.  
 
Parágrafo único.  Resolução do CAU/BR, elaborada com a participação de todos os 
presidentes dos CAUs, regulamentará este artigo.  
 
Art. 61.  Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o 
CAU/BR instituirá colegiado permanente com participação das entidades nacionais 
dos arquitetos e urbanistas, para tratar das questões do ensino e do exercício 
profissional.  
 
§ 1o  No âmbito das unidades da federação os CAUs instituirão colegiados similares 
com participação das entidades regionais dos arquitetos e urbanistas.  
 
§ 2o  Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito dos 
CAUs em todas as Unidades da Federação que se articulará com o CAU/BR por 
intermédio do conselheiro federal representante das instituições de ensino superior.  
 
Art. 62.  O CAU/BR e os CAUs serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e 
auditados, anualmente, por auditoria independente e os resultados divulgados para 
conhecimento público.  
 
Mútuas de assistência dos profissionais vinculados aos CAUs  
 
Art. 63.  Os arquitetos e urbanistas que por ocasião da publicação desta Lei se 
encontravam vinculados à Mútua de que trata a Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, poder-se-ão se manter associados.  
 
Adaptação do CONFEA e dos CREAs  
 
Art. 64.  O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA 
passa a se denominar Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.  
 
Art. 65.  Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs 
passam a se denominar Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - CREAs.  
 
Adaptação das Leis nos 5.194, de 1966, 6.496, de 1977   
 
Art. 66.  As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser 
reguladas por esta Lei.  
 
Parágrafo único.  (VETADO)  
 
Art. 67.  (VETADO)  
 
Vigência   
Art. 68.  Esta Lei entra em vigor:  



55  

 
I - quanto aos arts. 56 e 57, na data de sua publicação; e 
II - quanto aos demais dispositivos, após a posse do Presidente e dos Conselheiros do 
CAU/BR.  
 
 
Brasília,  31  de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  
 
 
 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Fernando Haddad 
Carlos Lupi 
Paulo Bernardo Silva  
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ANEXO D – Resolução CAU/BR Nº. 21 de 5 de abril de 2012, a qual dispõe sobre 

as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. 

Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá 
outras providências. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
competências e prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da Lei nº 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso III do Regimento Geral Provisório, e 
de acordo com a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária nº 5, realizada nos 
dias 4 e 5 de abril de 2012; 

Considerando as disposições do art. 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
que discriminam as atribuições, atividades e campos de atuação dos arquitetos e 
urbanistas; 

Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 2º e seu parágrafo único, 
visando detalhar e esclarecer o conteúdo dos seus incisos; 

Considerando a necessidade da tipificação dos serviços de arquitetura e urbanismo 
para efeito de registro de responsabilidade, acervo técnico e celebração de contratos 
de exercício profissional; 

Resolve: 

Art. 1º. Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação 
generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da 
Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos 
de atuação previstos na Lei nº 12.378, de 2010, são disciplinados pela presente 
Resolução. 

Art. 2º. As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo 
anterior são as seguintes: 

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 

V - direção de obras e de serviço técnico; 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 
arbitragem; 

VII - desempenho de cargo e função técnica; 

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e 
controle de qualidade; 

X - elaboração de orçamento; 

XI - produção e divulgação técnica especializada; e 

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes 
campos de atuação: 

I - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 

II - de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos; 
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III - de Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços 
externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 
isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 
monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 
reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de 
edificações, conjuntos e cidades; 

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de 
intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas 
de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e 
trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do 
solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 
urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e 
regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais; 

VI - de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos 
cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, 
foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas 
e sensoriamento remoto; 

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de 
construção, patologias e recuperações; 

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de 
estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; 

IX - de instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo; 

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições 
climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e 
construção dos espaços; 

XI - do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento 
ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável. 

Art. 3º. Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em 
Resolução própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas 
serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através das seguintes atividades: 

1. PROJETO 
1.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
1.1.1. Levantamento arquitetônico; 
1.1.2. Projeto arquitetônico; 
1.1.3. Projeto arquitetônico de reforma; 
1.1.4. Projeto de edifício efêmero ou instalações efêmeras; 
1.1.5. Projeto de monumento; 
1.1.6. Projeto de adequação de acessibilidade; 
1.1.7. As built; 
 
1.2. SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira; 
1.2.2. Projeto de estrutura de concreto; 
1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada; 
1.2.4. Projeto de estrutura metálica; 
1.2.5. Projeto de estruturas mistas; 
1.2.6. Projeto de outras estruturas. 
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1.3. CONFORTO AMBIENTAL 
1.3.1. Projeto de adequação ergonômica; 
1.3.2. Projeto de luminotecnia; 
1.3.3. Projeto de condicionamento acústico; 
1.3.4. Projeto de sonorização; 
1.3.5. Projeto de ventilação, exaustão e climatização; 
1.3.6. Projeto de certificação ambiental; 
 
1.4. ARQUITETURA DE INTERIORES 
1.4.1. Projeto de arquitetura de interiores; 
1.4.2. Projeto de reforma de interiores; 
1.4.3. Projeto de mobiliário; 
 
1.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
1.5.1. Projeto de instalações hidrossanitárias prediais; 
1.5.2. Projeto de instalações prediais de águas pluviais; 
1.5.3. Projeto de instalações prediais de gás canalizado; 
1.5.4. Projeto de instalações prediais de gases medicinais; 
1.5.5. Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio; 
1.5.6. Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes; 
1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 
1.5.8. Projeto de instalações telefônicas prediais; 
1.5.9. Projeto de instalações prediais de TV; 
1.5.10. Projeto de comunicação visual para edificações; 
1.5.11. Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios; 
 
1.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
1.6.1. Levantamento paisagístico; 
1.6.2. Prospecção e inventário; 
1.6.3. Projeto de arquitetura paisagística; 
1.6.4. Projeto de recuperação paisagística; 
1.6.5. Plano de manejo e conservação paisagística; 
 
1.7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA 
1.7.1. Memorial descritivo; 
1.7.2. Caderno de especificações ou de encargos; 
1.7.3. Orçamento; 
1.7.4. Cronograma; 
1.7.5. Estudo de viabilidade econômico-financeira; 
1.7.6. Avaliação pós-ocupação; 
 
1.8. URBANISMO E DESENHO URBANO 
1.8.1. Levantamento cadastral; 
1.8.2. Inventário urbano; 
1.8.3. Projeto urbanístico; 
1.8.4. Projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; 
1.8.5. Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou 
remembramento; 
1.8.6. Projeto de regularização fundiária; 
1.8.7. Projeto de sistema viário e acessibilidade; 
1.8.8. Projeto especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de 
estacionamento; 
1.8.9. Projeto de mobiliário urbano; 
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1.9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 
1.9.1. Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação; 
1.9.2. Projeto de sistema de iluminação pública; 
1.9.3. Projeto de comunicação visual urbanística; 
1.9.4. Projeto de sinalização viária; 
1.9.5. Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos; 
 
1.10. RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS 
1.10.1. Memorial descritivo; 
1.10.2. Caderno de especificações ou de encargos; 
1.10.3. Orçamento; 
1.10.4. Cronograma; 
1.10.5. Estudo de viabilidade econômico-financeira; 
 
1.11. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 
1.11.1. Preservação de edificações de interesse histórico-cultural; 
1.11.1.1. Registro da evolução do edifício; 
1.11.1.2. Avaliação do estado de conservação; 
1.11.1.3. Projeto de consolidação; 
1.11.1.4. Projeto de estabilização; 
1.11.1.5. Projeto de requalificação; 
1.11.1.6. Projeto de conversão funcional; 
1.11.1.7. Projeto de restauração; 
1.11.1.8. Plano de conservação preventiva; 
1.11.2. Preservação de sítios histórico-culturais; 
1.11.2.1. Levantamento físico, socioeconômico e cultural; 
1.11.2.2. Registro da evolução urbana; 
1.11.2.3. Inventário patrimonial; 
1.11.2.4. Projeto urbanístico setorial; 
1.11.2.5. Projeto de requalificação de espaços públicos; 
1.11.2.6. Projeto de requalificação habitacional; 
1.11.2.7. Projeto de reciclagem da infraestrutura; 
1.11.2.8. Plano de preservação; 
1.11.2.9. Plano de gestão patrimonial; 
1.11.3. Preservação de jardins e parques históricos; 
1.11.3.1 Prospecção e inventário; 
1.11.3.2. Registro da evolução do sítio; 
1.11.3.3. Projeto de restauração paisagística; 
1.11.3.4. Projeto de requalificação paisagística; 
1.11.3.5. Plano de manejo e conservação; 
 
2. EXECUÇÃO 
2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 
2.1.1. Execução de obra; 
2.1.2. Execução de reforma de edificação; 
2.1.3. Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras; 
2.1.4. Execução de monumento; 
2.1.5. Execução de adequação de acessibilidade. 
 
2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
2.2.1. Execução de estrutura de madeira; 
2.2.2. Execução de estrutura de concreto; 
2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada; 
2.2.4. Execução de estrutura metálica; 
2.2.5. Execução de estruturas mistas; 
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2.2.6. Execução de outras estruturas; 
 
2.3. CONFORTO AMBIENTAL 
2.3.1. Execução de adequação ergonômica; 
2.3.2. Execução de instalações de luminotecnia; 
2.3.3. Execução de instalações de condicionamento acústico; 
2.3.4. Execução de instalações de sonorização; 
2.3.5. Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização; 
 
2.4. ARQUITETURA DE INTERIORES 
2.4.1. Execução de obra de interiores; 
2.4.2. Execução de reforma de interiores; 
2.4.3. Execução de mobiliário; 
 
2.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
2.5.1. Execução de instalações hidrossanitárias prediais; 
2.5.2. Execução de instalações prediais de águas pluviais; 
2.5.3. Execução de instalações prediais de gás canalizado; 
2.5.4. Execução de instalações prediais de gases medicinais; 
2.5.5. Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio; 
2.5.6. Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes; 
2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 
2.5.8. Execução de instalações telefônicas prediais; 
2.5.9. Execução de instalações prediais de TV; 
2.5.10. Execução de comunicação visual para edificações; 
2.5.11. Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios. 
 
2.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
2.6.1. Execução de obra de arquitetura paisagística; 
2.6.2. Execução de recuperação paisagística; 
2.6.3. Implementação de plano de manejo e conservação; 
 
2.7.URBANISMO E DESENHO URBANO 
2.7.1. Execução de obra urbanística; 
2.7.2 Execução de obra de parcelamento do solo mediante loteamento; 
2.7.3. Execução de obra de parcelamento do solo mediante desmembramento ou 
remembramento; 
2.7.4. Implantação de sistema especializado de tráfego e trânsito de veículos e 
sistemas de estacionamento; 
2.7.5. Execução de sistema viário e acessibilidade; 
2.7.6. Execução de mobiliário urbano; 
 
2.8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 
2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação; 
2.8.2. Execução de sistema de iluminação pública; 
2.8.3. Execução de comunicação visual urbanística; 
2.8.4. Execução de obra de sinalização viária; 
2.8.5. Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos; 
 
2.9. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 
2.9.1. Preservação de edificações de interesse histórico-cultural; 
2.9.1.1. Execução de obra de preservação do patrimônio edificado; 
2.9.1.2. Execução de obra de consolidação; 
2.9.1.3. Execução de obra de estabilização; 
2.9.1.4. Execução de obra de reutilização; 
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2.9.1.5. Execução de obra de requalificação; 
2.9.1.6. Execução de obra de conversão funcional; 
2.9.1.7. Execução de obra de restauração; 
2.9.1.8. Execução de obra de conservação preventiva; 
2.9.2. Preservação de sítios histórico-culturais; 
2.9.2.1. Execução de obra urbanística setorial; 
2.9.2.2. Execução de obra de requalificação de espaços públicos; 
2.9.2.3. Execução de obra de requalificação habitacional; 
2.9.2.4. Execução de obra de reciclagem da infraestrutura; 
2.9.3. Preservação de jardins e parques históricos; 
2.9.3.1. Execução de obra de restauração paisagística; 
2.9.3.2. Execução de requalificação paisagística; 
2.9.3.3. Implementação de plano de manejo e conservação; 
 
3. GESTÃO 
3.1. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

3.2. SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.3. DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.4. GERENCIAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.5. ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA. 
 
4. MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO 
4.1. GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA 
4.1.1. Levantamento topográfico por imagem; 
4.1.2. Fotointerpretação; 
4.1.3. Georreferenciamento; 
4.1.4. Levantamento topográfico planialtimétrico; 
4.1.5. Análise de dados georreferenciados e topográficos; 
4.1.6. Cadastro técnico multifinalitário; 
4.1.7. Elaboração de Sistemas de Informações Geográficas - SIG. 
 
4.2 MEIO AMBIENTE 
4.2.1. Zoneamento geoambiental; 
4.2.2. Diagnóstico ambiental; 
4.2.3. Relatório Ambiental Simplificado - RAS; 
4.2.4. Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 
4.2.5. Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA; 
4.2.6. Estudo de Impacto Ambiental - Relatório de Impacto no Meio Ambiente - EIA - 
RIMA; 
4.2.7. Estudo de Impacto Ambiental complementar - EIAc; 
4.2.8. Plano de monitoramento ambiental; 
4.2.9. Plano de Controle Ambiental - PCA; 
4.2.10. Relatório de Controle Ambiental - RCA; 
4.2.11. Plano de manejo ambiental; 
4.2.12. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD; 
4.2.13. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS; 
 
4.3 PLANEJAMENTO REGIONAL 
4.3.1. Levantamento físico-territorial, socioeconômico e ambiental; 
4.3.2. Diagnóstico socioeconômico e ambiental; 
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4.3.3. Plano de desenvolvimento regional; 
4.3.4. Plano de desenvolvimento metropolitano; 
4.3.5 Plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável - PDITs; 
4.3.6. Plano de desenvolvimento de região integrada - RIDE; 
4.3.7. Plano diretor de mobilidade e transporte; 
 
4.4. PLANEJAMENTO URBANO 
4.4.1. Levantamento ou inventário urbano; 
4.4.2. Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental; 
4.4.3. Planejamento setorial urbano; 
4.4.4. Plano de intervenção local; 
4.4.5. Planos diretores; 
4.4.6. Plano de saneamento básico ambiental; 
4.4.7. Plano diretor de drenagem pluvial; 
4.4.8. Plano diretor de mobilidade e transporte; 
4.4.9. Plano diretor de desenvolvimento integrado do turismo sustentável - PDITs; 
4.4.10. Plano de habitação de interesse social; 
4.4.11. Plano de regularização fundiária; 
4.4.12. Análise e aplicação dos instrumentos do estatuto das cidades; 
4.4.13. Plano ou traçado de cidade; 
4.4.14. Plano de requalificação urbana; 
 
5. ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO 

5.1. ASSESSORIA 

5.2. CONSULTORIA; 

5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA; 

5.4. VISTORIA; 

5.5. PERÍCIA; 

5.6. AVALIAÇÃO; 

5.7. LAUDO TÉCNICO; 

5.8. PARECER TÉCNICO; 

5.9. AUDITORIA; 

5.10. ARBITRAGEM; 

5.11. MENSURAÇÃO; 
 
6. ENSINO E PESQUISA 
6.1. ENSINO 
6.1.1. Ensino de graduação e/ou pós-graduação; 
6.1.2. Extensão; 
6.1.3. Educação continuada; 
6.1.4. Treinamento; 
6.1.5. Ensino Técnico Profissionalizante; 
 
6.2. PESQUISA 
 
6.3. TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
6.3.1. Pesquisa e inovação tecnológica; 
6.3.2. Pesquisa aplicada em tecnologia da construção; 
6.3.3. Pesquisa de elemento ou produto para a construção; 
6.3.4. Estudo ou pesquisa de resistência dos materiais; 
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6.3.5. Estudo e correção de patologias da construção; 
6.3.6. Padronização de produto para a construção; 
6.3.7. Ensaio de materiais; 
6.3.8. Controle de qualidade de construção ou produto. 
 
7. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Lei nº 7.410, de 27 de novembro 
de 1985) 
7.1. PLANOS 
7.1.1. Plano da gestão de segurança do trabalho; 
7.1.2 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 
7.1.3. Plano de emergência; 
7.1.4. Plano de prevenção de catástrofes; 
7.1.5. Plano de contingência 
 
7.2. PROGRAMAS 
7.2.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção - PCMAT; 
7.2.2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 
7.2.3. Programa de Proteção Respiratória; 
7.2.4. Programa de Conservação Auditiva; 
7.2.5. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno - PPEOB; 
 
7.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS 
7.3.1. Riscos químicos; 
7.3.2. Riscos físicos; 
7.3.3. Riscos biológicos; 
7.3.4. Riscos ambientais; 
7.3.5. Riscos ergonômicos; 
 
7.4. MAPA DE RISCO DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 
7.5. RELATÓRIOS PARA FINS JUDICIAIS 
7.5.1. Vistoria; 
7.5.2. Perícia; 
7.5.3. Avaliação; 
7.5.4. Laudo; 
 
7.6. LAUDO DE INSPEÇÃO SOBRE ATIVIDADES INSALUBRES; 
 
7.7. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO - LTCAT; 
 
7.8. OUTRAS ATIVIDADES 
 
7.8.1. Equipamentos de proteção individual - EPI; 
7.8.2. Equipamentos de proteção coletiva; 
7.8.3. Medidas de proteção coletiva; 
7.8.4. Avaliação de atividades perigosas; 
7.8.5. Medidas de proteção contra incêndios e catástrofes; 
7.8.6. Instalações de segurança do trabalho; 
7.8.7. Condições de trabalho; 
7.8.8. Sinalização de segurança; 
7.8.9. Dispositivos de segurança; 
7.8.10. Segurança em instalações elétricas; 
7.8.11. Segurança para operação de elevadores e guindastes. 
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Art. 4º. Para efeito de aplicação desta Resolução, as atividades profissionais dos 
arquitetos e urbanistas referidas no artigo anterior são definidas no glossário contido 
em seu Anexo. 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO 

À RESOLUÇÃO Nº 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012 

GLOSSÁRIO 

Este Anexo contém o glossário de atividades e atribuições estabelecidas no art. 2º da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e no art. 3º da Resolução nº 21, de 5 de 
abril de 2012. Embora os termos aqui elencados sejam também aplicáveis a outros 
contextos, para os efeitos da Resolução nº 21, de 5 de abril de 2012, não devem 
prevalecer entendimento e aplicação distinta deste glossário. 

Acessibilidade - possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
a utilização, com segurança e autonomia, de edificações, mobiliário, espaços urbanos 
e equipamentos; 

Acompanhamento de obra ou serviço técnico - atividade exercida por profissional ou 
empresa de arquitetura e urbanismo para verificação da implantação do projeto na 
obra, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e 
especificações técnicas nele contidas. 

 Análise - atividade que consiste na identificação e no exame das partes constituintes 
de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos técnicos; 

Arbitragem - atividade que consiste na solução de conflitos a partir de decisão 
proferida por árbitro, escolhido pelas partes envolvidas, entre profissionais versados 
na matéria objeto da controvérsia; 

As built - revisão do projeto conforme executado, objetivando sua regularidade junto 
aos órgãos públicos, ou sua atualização e manutenção ao término da construção, 
fabricação ou montagem da obra; 

Assessoria - atividade que consiste na prestação de serviços por profissional que 
detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, visando ao 
auxílio técnico à elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço; 

Assistência técnica - atividade que consiste na prestação de serviços em geral, por 
profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo de 
atuação profissional, visando prestar auxílio com vistas a suprir necessidades 
técnicas; 

Atividade - ação ou função específica facultada a um profissional, quando em atuação 
em sua área de formação, que o possibilita a fazer ou empreender coisas relacionadas 
à sua profissão; 

Atribuição - Prerrogativa ou competência de profissional, exclusiva ou compartilhada, 
adquirida em razão da formação acadêmica ou do cargo exercido; 

Auditoria - atividade que se constitui de exame e verificação de obediência a 
condições formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de 
procedimentos; 

Avaliação de imóvel - atividade que se constitui de determinação técnica do valor 
monetário de um imóvel; 
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Avaliação pósocupação - atividade que consiste na avaliação de resultado do projeto, 
voltada para diagnosticar aspectos positivos e negativos do ambiente construído em 
uso; 

Automação predial - utilização racional e planejada de diversos itens de consumo, 
objetivando segurança, economia, sustentabilidade e conforto. 

Cadastro técnico multifinalitário - registro de dados que servem de base para toda a 
infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas territoriais de um país; 

Caderno de encargos - instrumento que estabelece os requisitos, condições e 
diretrizes técnicas e administrativas para a execução de obra ou serviço técnico; 

Caderno de especificações - instrumento que estabelece as condições de execução e 
o padrão de acabamento para cada tipo de serviço, indicando os materiais 
especificados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente e 
podendo ser parte integrante do Caderno de Encargos; 

Certificação ambiental - adequação de projetos e planos às normas técnicas, 
nacionais e internacionais dos selos de eficiência energética e construtiva, a fim de 
aumentar o ciclo de vida útil, melhorar o desempenho e reduzir o impacto sobre o meio 
ambiente; 

Coleta de dados - atividade que consiste em reunir, de maneira organizada e 
consistente, dados necessários ao desempenho de tarefas relacionadas a estudo, 
planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio e afins; 

Conservação - atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas em 
medidas preventivas e de manutenção continuada, que visam à utilização de recursos 
naturais, construtivos, tecnológicos etc., de modo a permitir que estes se preservem 
ou se renovem; 

Consolidação - recuperação de lesões estruturais do edifício com técnicas tradicionais; 

Consultoria - atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame 
de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho teórico pertinente, 
devidamente fundamentado; 

Controle de qualidade - atividade de fiscalização exercida sobre o processo produtivo 
visando garantir a obediência a normas e padrões previamente estabelecidos; 

Controle de riscos ambientais - controle de riscos dos agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 
saúde; 

Conversão funcional - recuperação e adaptação de edifício, monumento ou espaço 
urbano, habilitando-o a novas funções; 

Coordenação e compatibilização de projetos - coordenação e compatibilização do 
projeto arquitetônico ou urbanístico com os demais projetos a ele complementares, 
podendo incluir a análise das alternativas de viabilização do empreendimento; 

Desempenho de cargo ou função técnica - atividade exercida de forma continuada, no 
âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de 
trabalho; 

Desenvolvimento - atividade que leva à consecução de modelos ou protótipos, ou ao 
aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos, bens ou serviços, a partir de 
conhecimentos obtidos através da pesquisa científica ou tecnológica; 
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Direção ou condução de obra ou serviço técnico - atividade técnica de determinar, 
comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou serviço, definindo uma 
orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua execução por terceiros; 

Divulgação técnica - atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de conteúdo 
técnico especializado; 

Elaboração de orçamento - atividade, realizada a priori, que se traduz no levantamento 
de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos inerentes à execução de 
determinada obra, serviço ou empreendimento; 

Ensaio - atividade que consiste no estudo ou investigação sumária de aspectos 
técnicos e/ou científicos de determinado assunto; 

Ensino - atividade que consiste na transmissão de conhecimentos de maneira 
sistemática, formal e institucionalizada; 

quipamento - unidade ou conjunto de instrumentos, dispositivos ou máquinas, 
necessário ao funcionamento de um edifício ou instalação, implantados mediante 
normas técnicas; 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) - dispositivo ou produto utilizado pelo 
trabalhador e de uso individual, destinado à proteção contra riscos capazes de 
ameaçar a sua segurança e a sua saúde; 

Equipamento urbano - unidade ou conjunto de bens públicos ou privados, de utilidade 
pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, 
implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados; 

Especificação - atividade que envolve a fixação das características, condições ou 
requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a 
serem empregados em obra ou serviço técnico; 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) - 
EIA é o estudo realizado para licenciamento de atividades que, direta ou 
indiretamente, afetam o meio ambiente ou que são potencialmente poluidoras. Este 
estudo deverá incluir, no mínimo, o diagnóstico ambiental da área de influência do 
projeto, a análise dos impactos ambientais previstos e de suas alternativas, a definição 
de medidas mitigadoras e a elaboração de um programa de acompanhamento e 
monitoramento desses impactos. Já o RIMA é o relatório correspondente, que deverá 
ser feito após a implantação do empreendimento; 

Estudo de Impacto Ambiental complementar (EIAc) - estudo que, quando necessário, 
complementa e atualiza um Estudo de Impacto Ambiental (EIA); 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - estudo executado de forma a contemplar os 
efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade 
de vida da população residente na área e suas proximidades; 

Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) - parecer ou estudo técnico que aponta, em 
determinada área de interesse, os aspectos físicos, ambientais e legais, que se 
constituem condicionantes, impedimentos e/ou limitações em relação ao 
empreendimento ou projeto que se pretende instalar; 

Estudo de viabilidade econômico-financeira - análise técnica e econômico-financeira 
de um empreendimento arquitetônico, urbanístico ou paisagístico para fins de 
subsidiar planos estudos e projetos da mesma natureza; 

Execução de obra, serviço ou instalação - atividade em que o profissional, por conta 
própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à 
materialização do que é previsto nos projetos de uma obra, serviço ou instalação; 
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Experimentação - atividade que consiste em observar manifestações de um 
determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente estabelecidas, 
coletando dados e analisando-os com vistas à obtenção de conclusões; 

Extensão - atividade que se caracteriza pela transmissão de conhecimentos técnicos 
através da utilização de sistemas informais de aprendizado; 

Fiscalização de obra ou serviço: atividade que consiste na inspeção e controle técnico 
sistemático de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se a 
execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos; 

Gerenciamento de obra - atividade que consiste no controle dos aspectos técnicos e 
econômicos do desenvolvimento de uma obra, envolvendo a administração do 
contrato de construção ou implantação da edificação, com rigoroso controle do 
cronograma físico-financeiro estabelecido, quantidade e qualidade dos materiais 
empregados, mão de obra utilizada e toda a sistemática técnica e administrativa do 
canteiro de obra. 

Gestão - conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, 
elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e 
manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção; 

 Instalação - atividade de dispor ou conectar adequadamente um conjunto de 
dispositivos necessários a uma determinada obra ou serviço técnico, em conformidade 
com instruções e normas legais pertinentes; 

Instalações efêmeras - obras de arquitetura de caráter transitório, podendo ser 
utilizadas com finalidade cênica ou cenográfica, assim como em feiras, mostras e 
outros eventos de curta duração; 

Laudo técnico - peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado 
como perito relata o que observou e apresenta suas conclusões; 

Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) - documento que 
transcreve, os diversos ambientes laborais como forma de identificar agentes 
agressivos, sejam eles, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, que possam causar 
acidentes ou risco a integridade física do Trabalhador, bem como, qual a intensidade 
de cada um deles, quais as medidas de prevenção adotadas, e se essa presença 
constitui ou não, o direito do adicional (insalubridade ou periculosidade); 

Manutenção - atividade que consiste em conservar espaços edificados e urbanos, 
estruturas, instalações e equipamentos em bom estado de conservação e operação; 

Mensuração - atividade que consiste na apuração de aspectos quantitativos de 
determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num determinado período de 
tempo; 

Mobilidade - articulação entre os sistemas de transporte, de trânsito e de 
acessibilidade, refletida na condição em que se realizam os deslocamentos de 
pessoas e cargas no espaço urbano, com vistas a promover o acesso ao espaço de 
forma segura e sustentável; 

Monitoramento - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a 
condições previamente estabelecidas para a perfeita execução ou operação de obra, 
serviço, projeto, pesquisa ou qualquer outro empreendimento; 

Montagem - operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes ou 
produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade autônoma que venha a 
tornar-se operacional, preenchendo a sua função; 

Obra - resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento 
elaborado visando à consecução de determinados objetivos; 
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Operação - atividade que implica em fazer funcionar ou em acompanhar o 
funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para produzir 
determinados efeitos ou produtos; 

Orientação técnica - atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento 
de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando fazer cumprir o 
respectivo projeto ou planejamento; 

Padronização - atividade que consiste na determinação ou estabelecimento de 
características ou parâmetros, visando à uniformização de processos ou produtos 
desenvolvidos ou executados por outrem; 

Parecer técnico - expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre 
determinado assunto, emitida por especialista; 

Perícia - atividade que consiste na apuração das causas de determinado evento, na 
qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico 
visando a emissão de conclusão fundamentada; 

 Pesquisa - atividade que consiste na investigação minuciosa, sistemática e metódica 
para elucidação ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou científicos de 
determinado fato, processo ou fenômeno; 

Planejamento - atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de 
decisões devidamente integradas, expressas em objetivos e metas, que explicita os 
meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num dado prazo; 

Plano de Controle Ambiental (PCA) - documento que norteia os programas e ações 
mitigadoras de projetos executivos para minimização de impactos ambientais 
avaliados pelo EIA/RIMA de acordo com a legislação; 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) - instrumento 
técnico para desenvolvimento da atividade turística, orientando investimentos, 
estratégias e ações, com vistas à melhoria da capacidade de gestão dos polos 
turísticos; 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) - instrumento técnico que 
busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação na origem, 
controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e 
disposição final, em conformidade com a legislação vigente; 

Plano de manejo - documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma área sujeita a regime especial de proteção, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à sua gestão; 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) - plano que reúne informações, 
diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação da degradação ou 
alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação de uma 
área, em conformidade com a legislação pertinente; 

Preservação - série de procedimentos e ações cujo objetivo é garantir a integridade e 
perenidade de patrimônio edificado ou natural; Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) - plano que estabelece 
condições e diretrizes de segurança do trabalho em obras e outras atividades relativas 
à construção civil, visando garantir, através de ações preventivas, a integridade física 
e a saúde dos trabalhadores da construção, dos funcionários terceirizados, dos 
fornecedores, contratantes e dos visitantes; 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - formulação e implantação de medidas 
e procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e 
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controlar os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de 
segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil; 

Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB) - programa 
que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de 
exposição ao benzeno, que existam ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais; 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - programa cujo objetivo 
principal é identificar e analisar os riscos ambientais aos quais os empregados estão 
expostos, além de fornecer meios de controle e proteção eficaz; 

Projeto - criação do espírito, documentada através de representação gráfica ou escrita 
de modo a permitir sua materialização, podendo referir-se a uma obra ou instalação, a 
ser realizada através de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um 
objetivo ou meta e adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que 
conduzem à viabilidade de sua execução; 

Prospecção - conjunto de técnicas relativas à pesquisa arqueológica e construtiva; 
Reabilitação - conjunto de operações destinado a aumentar os níveis de qualidade de 
um edifício, de modo a atingir a conformidade com exigências funcionais, para as 
quais o edifício foi concebido; 

Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) - região metropolitana brasileira que se 
situa em mais de uma Unidade da Federação, criada por legislação federal específica, 
que delimita os municípios que a integram e fixa as competências assumidas pelo 
colegiado dos mesmos; 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - estudo dos aspectos ambientais relacionados 
à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que 
conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de 
inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos 
ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação; 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) - documento a ser apresentado no 
licenciamento de empreendimentos ou atividades que fazem uso de recursos 
ambientais, e que é utilizado nos casos em que a legislação permite a dispensa do 
EIA/RIMA; 

Reparo - atividade que consiste em recuperar ou consertar obra, equipamento ou 
instalação avariada, mantendo suas características originais; Requalificação - 
recuperação do edifício usualmente para a mesma função; 

Restauração - recuperação da unidade primitiva do edifício, monumento ou sítio e 
suas artes integradas; 

Serviço técnico - desempenho de qualquer das atividades técnicas compreendidas no 
âmbito do campo profissional considerado; 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) - conjunto de ferramentas que integra 
dados, pessoas e instituições, tornando possível a coleta, o armazenamento, o 
processamento, a análise e a disponibilização de dados especializados. As 
informações produzidas por meio das aplicações disponíveis neste sistema visam a 
facilidade, a segurança e a agilidade no monitoramento, planejamento e tomada de 
decisão referente às atividades humanas em determinado espaço geográfico; 

Supervisão - atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano 
funcional superior, o desempenho dos responsáveis pela execução de projetos, obras 
ou serviços; 
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Trabalho técnico - desempenho de atividades técnicas coordenadas, de caráter físico 
ou intelectual, necessárias à realização de qualquer serviço, obra, tarefa ou 
empreendimento especializado; 

Treinamento - atividade cuja finalidade consiste na transmissão de competências, 
habilidades e destrezas de maneira prática; 

Vistoria de obra ou serviço - atividade que consiste na constatação de um fato ou 
estado de obra ou serviço, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa 
dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram; 

Zoneamento - regulamentação da divisão de um espaço ou território em zonas, 
fixando as condições de uso. 

 
 

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz 
Presidente do CAU/BR 
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OUTRAS FICHAS E FORMULÁRIOS 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome:  CPF: 
Curso: Matrícula: 
Semestre: Fone: 

UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  CNPJ:   
Supervisor Técnico: Cargo:  
Fone: E-mail: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: UNI7 – Centro Universitário 7 
de Setembro 

  

Professor Orientador:   
  
Nos termos do art. 9º, inciso V, da Lei nº 11.788/08, declaramos que no período 
compreendido entre e Clique aqui para inserir uma data. Clique aqui para inserir 
uma data. o Estagiário qualificado em epígrafe realizou as atividades abaixo descritas: 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
Local e Data                                                    ,           de                                        de            .       
 
Assinaturas e Carimbos  

   

Supervisor Técnico – (Unidade Concedente) 
 
  

 
 
Estagiário(a)    
    
 

 
Professor Orientador (Instituição de Ensino)
  
 
  

 
Coordenação UNI7 Carreiras 
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TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE ESTÁGIO 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

RAZÃO SOCIAL: UNI7 – Centro 
Universitário 7 de Setembro 
CNPJ: 07.240.328/0005-58 
Endereço: Rua Maximiano da Fonseca, 
1395 – Engº Luciano Cavalcante 
Cidade: Fortaleza/ CE 
Fone: (85) 4006.7630 

REPRESENTANTE: Maria Águeda Pontes 
Caminha Muniz 
Cargo: Coordenação arquitetura UNI7  
E-mail: agueda.muniz@fa7.edu.br 

 

UNIDADE CONCEDENTE 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
CIDADE:  
CEP: 
FONE: 
SITE: 

REPRESENTANTE:  
CARGO:  
E-mail: 
PESSOA DE CONTATO: 
CARGO: 
E-mail: 
FONE: 

 

ESTAGIÁRIO (A) 

NOME:  
E-mail: 
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CEP: 
CIDADE/UF:  
FONE:                                
  

NATURALIDADE: 
RG: 
CPF:  
CURSO: 
SEMESTRE:  
MATRÍCULA:  

 
Celebram entre si o aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE), firmado 
entre a UNIDADE CONCEDENTE, o(a) ESTAGIÁRIO(A) e CENTRO UNIVERSITÁRIO 
7 DE SETEMBRO (UNI7). 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Ficam alteradas as seguintes condições de estágio 
inicialmente estabelecidas no referido Termo de Compromisso de Estágio: 
Clique aqui para digitar texto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas todas as demais disposições do 
TCE, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante. E por estarem de 
inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste Termo Aditivo, as partes 
assinam em 3 (três) vias de igual teor. 

 
Fortaleza, Clique aqui para inserir uma data. 

 
__________________________                               __________________________ 
    UNIDADE CONCEDENTE                                                          UNI7 CARREIRA 
 
__________________________              ESTAGIÁRIO (A) 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO(A) PELA UNIDADE 
CONCEDENTE 

 

 
Senhor (a) Supervisor(a),  
Para cada item, atribua ao desempenho do estagiário(a) de 1 (um) ponto 
(desempenho menor) a 5 (cinco) pontos (desempenho máximo), assinalando a 
respectiva avaliação na própria escala de pontuação. 
 Conceito 

GRUPO I  
Critérios de Avaliação (ASPECTOS PROFISSIONAIS)                                      

1 2 3 4 5 

a) Qualidade na execução do trabalho (qualidade do trabalho tendo em 
vista o que seria desejável)           
b) Conhecimentos (conhecimento demonstrado na realização das atividades 
programadas)      
c) Espírito Aquisitivo (disposição demonstrada pelo estagiário(a) em 
aprender)      

d) Iniciativa (execução das atividades sem dependência dos outros) 
          

e) Criatividade (capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou 
inovações)           

RESULTADO I (Soma dos pontos das Colunas)   
      
 Conceito 

GRUPO II 
Critérios de Avaliação (ASPECTOS HUMANOS)                                      

1 2 3 4 5 

a) Capacidade de Trabalhar em Equipe (facilidade na relação interpessoal 
com colegas e na realização de atividades em grupo)           
b) Cooperação (disposição de cooperar com colegas e atender prontamente as 
atividades solicitadas)           
c) Assiduidade (cumprimento do horário do estágio e ausências de faltas sem 
justificativa)           
d) Clareza e objetividade (capacidade em expressar idéias de forma clara e 
precisa, com senso crítico e foco)           

e) Disciplina e Ética Profissional (observância das normas e regulamentos 
internos da organização)           
f) Senso de Responsabilidade (zelo pelo material, equipamentos e bens da 
empresa)           

RESULTADO II ( Soma dos pontos das Colunas)   
 

Empresa: Clique aqui para digitar texto. 

Estagiário(a): 
Nome: Clique aqui para digitar texto. 
Curso: Clique aqui para digitar texto.Semestre: Clique aqui para digitar texto. 
Período: Clique aqui para inserir uma data. a Clique aqui para inserir uma data. 

Supervisor Técnico:  
Nome: Clique aqui para digitar texto. 
Função na Empresa: Clique aqui para digitar texto. 
Fone: Clique aqui para digitar texto. E-mail: Clique aqui para digitar texto. 

Avaliação Final e Sugestões: 
Clique aqui para digitar texto. 
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Data: Clique aqui para inserir uma data. 

 
Assinatura e Carimbo do (a) Supervisor (a)  
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PELO ESTAGIÁRIO 
 

UNIDADE CONCEDENTE 
RAZÃO SOCIAL:  
 

FONE: 
 

SUPERVISOR TÉCNICO: 
 

CARGO: 
 

 
ESTAGIÁRIO(A) 
NOME 
 

CPF Nº 

MATRICULA Nº CURSO SEMESTRE 
 

E-MAIL 
 

TELEFONE: 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTÁGIO 
PERIODO INICIAL DO ESTÁGIO (DD/MM/AA) 
 

PERÍODO FINAL DO ESTÁGIO (DD/MM/AA) 
 

1. Avaliação do Estágio 
MENOR 
NOTA  MAIOR NOTA 

 1 2 3 4 5 

1. O CONHECIMENTO TEÓRICO RECEBIDO NA 
UNI7 AUXILIOU NO DESENVOLVIMENTO DO 
ESTÁGIO      

2. O ESTÁGIO PROPICIOU EXPERIÊNCIA PRÁTICA, 
FAVORECENDO SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.           

3. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
FORAM COMPATÍVEIS COM O CURSO.           

4. O ESTÁGIO PERMITIU CONHECER A FILOSOFIA, 
NORMAS, DIRETRIZES E FUNCIONAMENTO DA 
ORGANIZAÇÃO, PROPICIANDO EXPERIÊNCIA QUE 
SERÃO ÚTEIS NO CAMPO PROFISSIONAL.           

5. A SUPERVISÃO DO ESTÁGIO COLABOROU PARA 
SEU APRENDIZADO           

6. A FORMAÇÃO DO SUPERVISOR ERA ADEQUADA 
AO CURSO           

7. O ESTÁGIO PERMITIU APRIMORAR SEU 
RELACIONAMENTO HUMANO, DESENVOLVENDO 
SUA PERCEPÇÃO DE FUNÇÕES, VALORES E 
MOTIVOS OPERACIONAIS.      

8. O ESTÁGIO CORRESPONDEU AS SUAS 
EXPECTATIVAS           

2. Como você avalia as instalações físicas disponibilizadas pela concedente para 
realização do seu estágio? 

(   ) Excelente        (  ) Ótimo         (  ) Bom        (  ) Regular       (   ) Ruim 

3. O acompanhamento e a supervisão realizados pela CONCEDENTE durante o 
estágio foram: 

       (   ) Excelente        (  ) Ótimo         (  ) Bom        (  ) Regular       (   ) Ruim 

4. Ao concluir o estágio, você foi contratado pela empresa?   (   ) Sim       (   ) Não 

Espaço reservado para observações que queira fazer sobre o estágio (aspectos positivos, 
negativos, sugestões etc): 
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DATA  ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO: 
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TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7 
Endereço: Av. Alm. Maximiano da Fonseca 1395 Bairro: Eng. Luciano Cavalcante - 
Fortaleza – CE 
CEP: CEP: 60.811-020 
Fone: (85) 4006.7630 
 

DADOS DA UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  CNPJ:  
Supervisor Técnico:  
Fone: 

Cargo:  
Email: 
 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Nome:  Curso:  
Matrícula: Semestre: 
Fone:  E-mail: 

 
 
Nos termos do art. 9º, inciso V, da Lei 11.788/08, declaramos que no período 
compreendido entre Clique aqui para inserir uma data. e Clique aqui para inserir 
uma data. o(a) estagiário(a) qualificado em epígrafe realizou as atividades abaixo 
descritas: Clique aqui para digitar texto. 
 
Seu desempenho foi considerado: Escolher um item., pelas seguintes razões:  
Clique aqui para digitar texto. 
 
 
Fortaleza, Clique aqui para inserir uma data. 
 
 

 
CONCEDENTE 

Nome completo, carimbo e assinatura 

 
ESTAGIÁRIO 

Nome completo e assinatura 
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FICHA PARA CADASTRO DA ORGANIZAÇÃO 

(A ficha deve ser entregue juntamente com o Termo de 
Convênio de Estágio) 

DADOS DA EMPRESA 

 
RAZÃO SOCIAL: 
 
 
 
CNPJ: 
 

 
INSC. ESTADUAL / MUNICIPAL: 
 

 
RAMO DE ATIVIDADE:  
 
 
ENDEREÇO:  
 
 
BAIRRO:  
 

 
CIDADE:  

 
UF 

 
CEP:  
 

 
TEL: 

 
 

 
SITE  
 

 
E-MAIL  
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 
 

 
POSSUI FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 
(   ) SIM                                    (     ) NÃO 
QUANTOS: _______________________________ 
 

 
QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS:  
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS 

 
NOME:________________________________________________________________________________________
__________________ 
 
CARGO/FUNÇÃO:_______________________________________________________________________________
__________________ 
 
TELEFONE: 
______________________________________________________________________________________________
_______    
 
E-MAIL: 

 
 
DATA Clique aqui para inserir uma data. 
 
ASSINATURA COM CARIMBO DA EMPRESA:  
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nome: Centro Universitário 7 de 
Setembro – UNI7 

CNPJ: 07.240.328/0005-58 

Endereço: Av. Alm. Maximiano da 
Fonseca 1395 Bairro: Eng. Luciano 
Cavalcante - Fortaleza - CE 

Fone: (85) 4006.7630 

CEP: CEP: 60.811-020 
Site: uni7setembro.edu.br 

Coordenador Arquitetura UNI7: Prof. 
Maria Águeda Ponte Caminha Muniz 
e-mail: agueda.muniz@fa7.edu.br 

DADOS DA UNIDADE CONCEDENTE 

Razão Social:  CNPJ:  Fone: 
Endereço:  
Bairro: 

Cidade/UF:  
Site: 

CEP: 

Representante Legal: Email: 

DADOS DO ESTAGIÁRIO 

Nome:  CPF:  RG:  
Curso: Matrícula:  Semestre: 
Endereço:  
CEP: 
Fone: 

Cidade/UF:  
E-mail: 

DADOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Nome: 
E-mail: 

 Fone:   
 

 

As partes firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado, 
observando o disposto na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e no Termo de 
Convênio já firmado entre a Unidade Concedente e a UNI7, além das seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Através deste Termo, a UNIDADE CONCEDENTE se 
compromete a conceder experiência prática profissional ao ESTAGIÁRIO previamente 
selecionado, e com frequência regular no curso de graduação em que está 
matriculado na UNI7, em conformidade com o Art. 3º, I, da Lei nº 11.788 de 
25/09/2008. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O estágio tem como objetivo proporcionar ao estudante 
integração entre teoria e prática, a partir de situações reais e adequadas de trabalho, 
visando ao seu aprimoramento profissional e pessoal, e obedecerá ao seguinte Plano 
de Atividades, devendo tais atividades ser compatíveis com o currículo e com os 
horários escolares do ESTAGIÁRIO, conforme estabelecem o art. 7o, parágrafo único, 
o art. 3o, III, e o art. 10 da Lei nº 11.788 de 25/09/2008.  

As atividades principais a serem desenvolvidas pelo Estagiário, em caráter subsidiário 
e complementar, deverão ser compatíveis com o contexto básico da profissão ao qual 
o curso se refere. As atividades que serão desenvolvidas pelo estagiário (a) são: 
Clique aqui para digitar texto. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Além das atividades previstas no plano, ficam definidas as 
seguintes características do estágio: 
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a) O estágio terá início em Clique aqui para inserir uma data. e término em Clique 
aqui para inserir uma data.. 

c) O estudante estagiará Clique aqui para digitar texto. horas semanais, respeitando 
o art. 10 da Lei nº 11.788 de 25/09/2008, que serão distribuídas da seguinte forma: 

Turnos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã ......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

Tarde ......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

Noite ......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

......h a 
......h 

 

d) A carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade nos períodos de 
avaliação do ESTAGIÁRIO, para garantir o bom desempenho do estudante, nos 
termos do Art. 10, §2o, da Lei n° 11.788 de 25/09/2008; 

e) A UNI7 oferece seguro contra acidentes pessoais aos estudantes devidamente 
matriculados, também contemplando o ESTAGIÁRIO, parte deste Termo, durante a 
vigência do presente. Seguem as informações do seguro: 

 

Empresa Seguradora: Porto Seguro Vida e Previdência. Apólice: 21.402450 

 
f) O estágio somente poderá ter início após a assinatura deste Termo de Compromisso 
de Estágio Supervisionado pelas partes envolvidas, conforme estabelece o Art. 9º, 
inciso I da Lei nº 11.788 de 25/09/2008. 

CLÁUSULA QUARTA - Cabe à UNI7 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE 
SETEMBRO: 

a) Aprovar o Estágio de que trata o presente instrumento, considerando as condições 
de sua adequação à proposta pedagógica do curso, ao horário e calendário escolar. 

b) Aprovar Plano de Atividades de Estágio; 

c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do(a) estagiário(a); 

d) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) estagiário(a);  

e) Exigir do(a) estagiário(a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório de atividades; 

f) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações acadêmicas. 

CLÁUSULA QUINTA - Cabe à CONCEDENTE:  

a) Zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso de Estágio; 

b) Proporcionar ao estagiário condições do exercício das atividades práticas 
compatíveis com o plano de atividades de estágio; 

c) Permitir o início das atividades de estágio somente após assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio;  
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d) Ofertar instalações que proporcionem ao estagiário, atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural;  

e) efetuar o pagamento da bolsa-auxílio diretamente ao estagiário; 

f) conceder auxílio transporte ao estagiário; 

g) Enviar para a UNI7, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades desenvolvidas pelos estagiários durante este período;  

h) Reduzir a carga horária do estágio nos períodos de avaliações, em pelo menos à 
metade, para garantir o bom desempenho do estudante;  

i) Remeter à UNI7, no ato do desligamento do(a) estagiário(a), Termo de Realização 
de Estágio, contendo o resumo das atividades desenvolvidas pelo mesmo bem como a 
avaliação do seu desempenho. 

CLÁUSULA SEXTA - Cabe a(o) ESTAGIÁRIO(A):  

a) O(a) estagiário(a) se compromete a observar, obedecer e respeitar as normas e 
regulamentos internos da Unidade Concedente, preservando sigilo e a 
confidencialidade das informações que tiver acesso, e ainda se, responsabilizar por 
quaisquer atos dolosos ou culposos causados a mesma ou a terceiros, provenientes 
da prática do estágio, ora compromissado; 

b) cumprir, com todo empenho e interesse, toda a programação estabelecida para seu 
Estágio; 

c) Elaborar e entregar à UNI7, relatórios sobre seu Estágio, na forma, prazo e padrões 
estabelecidos; 

d) Comunicar à UNI7 e à Unidade Concedente, por escrito, o trancamento, abandono 
ou conclusão do curso ou do Estágio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio 
serão alterados ou prorrogados através de termos aditivos. 

CLÁUSULA OITAVA - A jornada de atividade será no máximo de 06 (seis) horas 
diárias e (30) trinta horas semanais, sendo compatível com o horário de aula do curso 
do estagiário(a). 

CLÁUSULA NONA- É assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração 
igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a 
ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Devendo também ser 
assegurado de maneira proporcional nos casos de o estágio ser inferior a 1 (um) ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos termos do disposto no art. 3º da Lei Nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, o estágio objeto do presente instrumento não caracteriza vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente Termo de Compromisso de Estágio 
poderá ser rescindido unilateralmente, a qualquer tempo, por qualquer das partes, 
mediante comunicação formal, por qualquer motivo abaixo relacionado: 

a) O não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso de Estágio, 
bem como no Termo de Convênio do qual decorre; 

b) A conclusão e abandono do curso, transferência de IES e o trancamento da 
matrícula; 

c) A Concedente subordinar o(a) estagiário(a) juridicamente a seus próprios 
interesses, mediante atividades estranhas ao estágio, de modo a caracterizar vínculo 
empregatício; 
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E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e diretrizes do Termo de 
Convênio e do decorrente Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado, as 
partes assinam-nos em 3 (três) vias de igual teor. 

Fortaleza, Clique aqui para inserir uma data. 

 
 
___________________________________________ 
UNI7 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO    
 
 
____________________________________ 
UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 
 
 
________________________________ 
                    ESTAGIÁRIO(A) 
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TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO 

Por este instrumento particular, o Centro Universitário 7 de Setembro, com sede na 
Rua Maximiano da Fonseca, 1395, Fortaleza, CE, CNPJ 07 240 328/0005-58, 
doravante denominada UNI7, neste ato representada pelo Coordenador da Arquitetura 
da UNI7, Maria Águeda Pontes Caminha Muniz e Clique aqui para digitar texto., 
localizada na Clique aqui para digitar texto. – CNPJ: Clique aqui para digitar 
texto., representada por Clique aqui para digitar texto., doravante denominada 
CONCEDENTE, firmam entre si o presente convênio que se regerá pelas cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Este convênio tem por objetivo viabilizar para os alunos regularmente matriculados na 
UNI7 - Centro Universitário 7 de Setembro, a realização de Programa de Estágio 
conforme definido na Lei Federal no 11.788/2008. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio de interesse curricular, obrigatório ou não, deve ter caráter de 
complementação educacional e de prática profissional, sendo planejado, executado, 
acompanhado e avaliado em conformidade com a legislação vigente e os projetos 
pedagógicos dos cursos. Constitui um instrumento de interação Instituição de Ensino-
Organização, capaz de proporcionar a aplicação de conhecimentos teóricos, o 
aperfeiçoamento técnico cultural, científico e de relacionamento humano. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

A concessão do estágio dar-se-á mediante a celebração de Termo de Compromisso 
de Estágio entre a CONCEDENTE, o ESTUDANTE, doravante denominado 
ESTAGIÁRIO, e a UNI7, cujos termos deverão ser estabelecidos em conformidade 
com o disposto no presente instrumento, na legislação e normas vigentes, além de 
regulamento da disciplina de Estágio Supervisionado, quando se tratar de Estágio 
Obrigatório.  

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 Caberá: 

I - À CONCEDENTE:  

a) Informar à UNI7 as oportunidades de estágio e as quantidades de vagas ofertadas;  

b) Solicitar estagiários, indicando o curso, área de atuação ou de formação do 
conhecimento;  

c) Obter da UNI7 informações sobre as condições e requisitos mínimos para a 
realização dos estágios; 

d) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

e) Celebrar, na qualidade de CONCEDENTE, Termo de Compromisso de Estágio com 
a UNI7 e o ESTAGIÁRIO, zelando por seu cumprimento; 

f) Adotar as providências necessárias à assinatura do TCE, a ser assinado pelas 
partes envolvidas: CONCEDENTE, UNI7 e ESTAGIÁRIO; 

g) Permitir o início das atividades de estágio somente após assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio;  

h) Ofertar instalações que proporcionem ao ESTAGIÁRIO, atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
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i) Enviar para a UNI7, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades desenvolvidas pelos estagiários durante este período;  

j) Reduzir a carga horária do estágio, nos períodos de avaliações, em pelo menos à 
metade, para garantir o bom desempenho do estudante;  

k) Remeter à UNI7, no ato do desligamento do ESTAGIÁRIO, Termo de Realização de 
Estágio, contendo o resumo das atividades desenvolvidas pelo mesmo bem como a 
avaliação do seu desempenho; 

II – À UNI7 - CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO: 

a) O encaminhamento de estudantes, para fins de cumprimento de estágio, mediante 
critérios próprios de seleção;  

b) Divulgar as oportunidades de estágios ofertadas pela CONCEDENTE;  

c) Coordenar todas as ações relacionadas ao estágio; 

d) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do ESTAGIÁRIO; 

e) Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com o ESTAGIÁRIO e com a parte 
CONCEDENTE, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso, ao horário e calendário acadêmico; 

f) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO;  

g) No caso do estágio Não Obrigatório, providenciar a contratação e manutenção de 
seguro de acidentes pessoais, em favor do ESTAGIÁRIO, devendo contar em Termo 
de Compromisso o número da apólice de seguro e a Razão Social da Seguradora.  

h) Exigir do ESTAGIÁRIO a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 
meses, de relatório de atividades; 

i) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações acadêmicas. 

IV – AOS ESTAGIÁRIOS: 

a) O ESTAGIÁRIO obrigar-se-á mediante assinatura do TCE, a cumprir as condições 
fixadas para o estágio, bem como as normas estabelecidas pela CONCEDENTE, 
sobretudo àquelas que resguardem sigilo as informações a que tem acesso em 
decorrência do estágio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA JORNADA DIÁRIA DE ESTÁGIO  

A jornada de atividade do ESTAGIÁRIO será no máximo de 06 (seis) horas diárias e 
(30) trinta horas semanais, sendo compatível com o horário de aula de seu curso. 

CLÁUSULA OITAVA: DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

A duração do estágio não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência, em conformidade com o previsto na Lei 
11.788/2008. 

Parágrafo Único – Os estágios só poderão ter início após toda documentação 
regularizada, sendo que os iniciados sem autorização e assinatura da UNI7 não serão 
reconhecidos pela mesma. 

CLÁUSULA NONA: DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Nos termos do disposto no art. 3º da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o 
estágio objeto do presente instrumento não caracteriza vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Fortaleza – CE para 
dirimir qualquer questão fundada no presente Convênio de Estágio. E por estarem 
acordados, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma 
que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes convenientes. 

Fortaleza, Clique aqui para inserir uma data. 

 

 

      _________________________                           __________________________ 

          Maria Águeda Pontes Caminha Muniz   Clique aqui para digitar texto. 

                Coordenador Arquitetura UNI7  Clique aqui para digitar texto. 
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DOCUMENTOS NO INÍCIO DO ESTÁGIO 

Para início das atividades estabelecidas nas disciplinas de Estágio Curricular 
Supervisionado 1 e 2, o aluno deverá entregar à Coordenação do Curso de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da UNI7, até a data de limite de realização VP1 a 
seguinte documentação que encontra-se disponível em: 
http://www.uni7setembro.edu.br/coordenação de arquitetura/documentos/ 

No total de 08 (oito) documentos distribuídos da seguinte forma, 03 (três) antes do 
início do estágio, 02 (dois) durante o estágio e 03 (três) após o término do estágio, 
listados a seguir: 

Termo de Convênio 

O que é? É o documento que delimita as condições básicas de parceria entre a UNI7 
e a Unidade Concedente do estágio para qualquer compromisso de estágio. 

Por quem será assinado? Pela Unidade Concedente de Estágio e a UNI7 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 02 vias assinadas pela organização 

na UNI7 - coordenação de arquitetura 

Ficha de Cadastro da Organização 

O que é? Formulário com informações sobre a unidade concedente de estágio. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 01 via na coordenação de arquitetura 
da UNI7 juntamente com o termo de convênio de estágio 

Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado 

O que é? É o contrato que regulamenta as condições do ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO E VOLUNTÁRIO que o aluno realizará. 

Por quem será assinado? Pelo estagiário, pela Unidade Concedente do estágio e 
pela coordenação de arquitetura da UNI7. 

Quantas vias devem ser entregues?  Entregar 03 vias na UNI7 - coordenação de 

arquitetura 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS DURANTE O ESTÁGIO 

Relatório de Atividades de Estágio 

O que é? É o relatório contendo o conjunto de atividades desenvolvidas pelo 
estagiário. 

Quem deve preencher?  Deve ser preenchido pela Unidade Concedente, assinado 
pelo supervisor do estágio, pelo estagiário, pela Instituição de Ensino (professor 
orientador da UNI7) 

Periodicidade de entrega O relatório deve ser entregue, em período não superior a 6 
meses e deverá constar a atualização das atividades desenvolvidas. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 03 vias na UNI7 - coordenação de 

arquitetura 
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Termo Aditivo de Contrato de Estágio 

O que é? É o termo utilizado para a prorrogação ou outras alterações no termo de 
compromisso de estágio. 

Quem deve assinar? É assinado pelo estagiário, pela Unidade Concedente do 
estágio e pela UNI7. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 03 vias na UNI7 - coordenação de 

arquitetura 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS NO FINAL O ESTÁGIO 

Termo de Realização de Estágio 

O que é? É o documento que serve para demonstrar o aproveitamento do Estágio, 
após o seu encerramento. 

Qual o objetivo do documento? Indicar as atividades desenvolvidas e avaliar o 
desempenho do estagiário. 

Quem deve assinar? É assinado pelo estagiário, pelo supervisor técnico da Unidade 
Concedente e pela UNI7. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 03 vias na UNI7 - coordenação de 

arquitetura 

Avaliação de Desempenho do Estagiário 

O que é? É o documento de avaliação do estagiário pela supervisão técnica da 
Unidade Concedente ao finalizar o estágio. 

Qual o objetivo do documento? Avaliar o desempenho do estagiário durante o 
período de realização do estágio. 

Quem deve assinar? O instrumento deve ser preenchido e assinado pelo supervisor 
técnico e pelo estagiário. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 01 via na UNI7  -  coordenação de 

arquitetura 

Avaliação do Estágio pelo Estagiário 

O que é? É o documento de avaliação do estágio pelo estudante. 

Qual o objetivo do documento? Avaliar a prática de estágio oferecida pela unidade 
concedente. 

Quem deve assinar? O instrumento que deve ser preenchido e assinado pelo 
estudante ao final do estágio. 

Quantas vias devem ser entregues? Entregar 01 via na UNI7 - coordenação de 

arquitetura 

 


