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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2019 
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP  

 
DATA: 29/04/2019  HORÁRIO: 11H LOCAL: SEDE CAU/RN 

 

PARTICIPANTES: 

Claudia Queiroz Coordenadora 
Eunádia Cavalcante Membro 
Dorian Cabral Membro 
Ricardo Marques Membro 

ASSESSORIA: Carina Coutinho Secretária Executiva 
Lilian Brito Gerente Técnica 

 
LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 03/2019 CEFEP/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 
 

ORDEM DO DIA 
1 Processos de Fiscalização 
FONTE: CAU/RN 
RELATOR: Cláudia Queiroz 
ENCAMINHAMENTOS:  
 
Foram distribuídos processos para o conselheiro Ricardo Marques: 

 1000 080308/2019 – VERÔNICA MENDONÇA LIMEIRA FERREIRA 
 1000 066372/2018 – ANA CRISTINA CÂMARA ROCHA 
  
 Foram distribuídos processos para a conselheira Eunádia Cavalcante: 
 1000 078380/2019 – JAX BRASIL 
 1000 078424/2019 – CICERO ALVES DE LIMA NETO 

 
 Foram distribuídos processos para o Conselheiro Dorian Cabral: 
 1000 078939/2019 – D.S.A. ENGENHARIA 
 ANÁLISE DE RDA Nº 1613 - ROGÉRIO STACCO  

 
 

COMUNICAÇÕES 
RESPONSÁVEL: Cláudia Queiroz 
COMUNICADO: Novas propostas de imagens para material gráfico: 

Foram apresentadas propostas, porém, foram solicitados ajustes 
no selo da fiscalização, na arte do stand portátil, no modelo na 
placa de obra, no folder de boas vindas e guia do arquiteto. 
 
Informes sobre contratação de serviço de Marketing: 
A coordenadora Cláudia explanou sobre a visita feita ao escritório 
New Comunicações, e ficou decidido por se fazer pesquisa de 
um formato para elaboração do termo de referência para 
contratação dos serviços. O conselheiro Dorian sugeriu entrar em 
contato com o projeto “Agência Escola” da Unp, para auxiliar 
nesse estudo. 
 
Informes sobre andamento da Oficina de Precificação e o 
evento Observatório de Natal (06/06/19): 
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A coordenadora informou sobre o formato do evento, que será 
ministrada pelo arquiteto e urbanista Odilo Almeida, no CT Gás, 
juntamente com o evento Observatório, para este outro evento, a 
Secretária Carina fará contato com os demais CAU/UF´s 
envolvidos para coletar mais informações e dar início às 
divulgações e inscrições. 
 
Convênio com Cosern (andamento): 
Foi lido o modelo de convênio elaborado pela assessoria jurídica 
do CAU/RN. A Conselheira Eunádia Cavalcante fez algumas 
ressalvas que foram encaminhadas ao setor responsável para 
dar seguimento. 
 
Cau Jovem (11h - apresentação da arq. Natália Mabel): 
A arquiteta Natália Mabel fez explanação do projeto CAU Jovem, 
com intenção de despertar o interesse dos profissionais em fazer 
parte do Conselho, promovendo a formação de líderes 
comprometidos com o CAU/RN. Os objetivos desse projeto são: 
Discutir a legislação do conselho, e temas ligados à profissão; 
Motivar os estudantes das universidades a participar das 
entidades; e fortalecer o canal CAU/RN e instituições de ensino 
superior. Tem como pilares: valorizar o conselho e os 
profissionais, e criar conexões e mudar a cultura perante à 
arquitetura. 
O formato do CAU Jovem se baseou no modelo existente de 
Crea Júnior. 
As contribuições do CAU Jovem para o conselho seriam: auxiliar 
em eventos previstos no calendário do CAU/RN, ministrar 
palestras, montar eventos empreendedores, organizar visitas 
técnicas, e promover campanhas beneficentes. 
Após apresentação da arquiteta convidada Natália Mabel, os 
conselheiros sugeriram que a aplicação do projeto deveria ser 
junto ao IAB/RN, uma vez que o conselho ainda não tem 
normativos para esse tipo de composição de membros. Porém, o 
assunto continuará sendo estudado para uma futura viabilidade. 
 
Definir comunicado que será feito às instituições de ensino 
superior EAD, sobre registro de egressos no Conselho: 
O assunto foi discutido e foi definido que o CAU/RN deverá fazer 
pesquisa junto ao MEC para saber quais instituições de ensino 
locais possuem ensino EAD. Em seguida deverá ser agendada 
reunião com estas instituições, entregando ofício com 
orientações, e informando sobre a exigência do RRT de cargo ou 
função para os coordenadores dos cursos.  
 

 
 
 
 
 
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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