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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2019 
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP  

 
DATA: 25/03/2019  HORÁRIO: 11H LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Claudia Queiroz Coordenadora 
Eunádia Cavalcante Membro 
Wanderlânia Lima Membro 
Ricardo Marques Membro 

ASSESSORIA: Carina Coutinho Secretária Executiva 
Lilian Brito Gerente Técnica 

 
LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 02/2019 CEFEP/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 
 

ORDEM DO DIA 
1 Processos de Fiscalização 
FONTE: CAU/RN 
RELATOR: Cláudia Queiroz 
ENCAMINHAMENTOS:  
 
Foi distribuído processo para a conselheira Eunádia Cavalcante: 
 1000 075497/2018 - LUCIANA APARECIDA DE ARAÚJO  
 
Foi distribuído processo para o conselheiro Ricardo Marques: 
 1000 067868/2018 - PIO JESUS DIAS MORQUECHO 

  
 

COMUNICAÇÕES 
RESPONSÁVEL: Cláudia Queiroz 
COMUNICADO: Apresentação de números da fiscalização. 

As fiscais Aline e Edmilza apresentaram os números da 
fiscalização referente ao primeiro trimestre do ano. 
 
Apresentação de propostas de imagens para material 
gráfico. A gerente técnica apresentou as imagens propostas 
pela assessoria de comunicação, e foram requisitadas algumas 
alterações nas artes gráficas para nova apresentação na próxima 
reunião da comissão. 
 
Campanha de Marketing (iniciar tratativas). Ficou acertado 
que a comissão irá verificar a viabilidade de contratação de uma 
consultoria de publicidade para atingir o público de arquitetos e 
sociedade. Essa contratação visa o melhor aproveitamento das 
verbas destinas à publicidade. 

 
Fórum de Arquitetura de Mossoró. A conselheira Wanderlânia 
apresentou o formato do evento, que irá acontecer dia 16.05.19, 
e que prevê a participação do CAU/RN em oficinas para 
arquitetos. A empresa responsável pelo evento deverá 
encaminhar a proposta de parceria com apresentação de plano 
de trabalho, para que seja analisada a possibilidade da parceria. 
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Oficina de Precificação. A oficina de precificação ficou definida 
para acontecer durante o evento “Observatório Natal”, prevista 
para dia 06.06.19. A coordenadora solicitou início das tratativas 
com o arquiteto e urbanista Odilo Almeida para que o mesmo 
venha ministrar palestra sobre o tema. 

 
Empresa Júnior. Os conselheiros presentes solicitaram à 
gerente técnica, convocação de reunião entre os coordenadores 
de cursos, diretoria, professores tutores e arquitetos 
responsáveis das empresas júniores das universidades locais. 
Esse encontro deverá tratar de orientações para o registro e 
atuação das mesmas no mercado local. 

 
Cau Jovem: Foi solicitado à gerente técnica, que faça contato 
com os membros do projeto CAU JOVEM, para que os mesmos 
compareçam à próxima reunião de comissão, para apresentar os 
objetivos e diretrizes do projeto. 

 
Fiscalização loja modulados (encaminhamento de Hector). A 
coordenadora da comissão fez leitura do encaminhamento da 
assessoria jurídica aos demais conselheiros, com orientações 
para a fiscalização da atividade de arquitetura dentro das lojas 
de modulados do estado. Porém, ficou definido que o assunto 
deverá ser mais amplamente discutido, para posterior campanha 
de publicidade, de forma a valorizar a contratação do profissional 
arquiteto e urbanista por estas empresas.  

 
Convênio com Cosern. A conselheira comunicou sobre o 
andamento de convênio, que deverá ser concluído para 
aprovação na reunião de comissão seguinte. 
 

 
 
 
 

CLÁUDIA FERREIRA DE QUEIROZ SEREJO 
Conselheira Estadual do CAU/RN 
Coordenadora da CEP-CAU/RN  

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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