SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2019
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP
DATA:

29/07/2019

PARTICIPANTES:

ASSESSORIA:

HORÁRIO:

11H

Cláudia Queiroz
Wanderlânia Lima
Dorian Jorge
Eunádia Cavalcante
Carina Coutinho
Lilian Brito

LOCAL:

SEDE CAU/RN

Coordenadora
Membro
Membro
Membro
Secretária Executiva
Gerente Técnica

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 06/2019 CEFEP/RN
ENCAMINHAMENTO:
Encaminhar para publicação.
ORDEM DO DIA
Processos de Fiscalização
CAU/RN
Cláudia Queiroz

1
FONTE:
RELATOR:
ENCAMINHAMENTOS:
Foram distribuídos processos para a conselheira Wanderlânia Lima:
1000068820/2018 - COSDAM - Construções serviços e administrações LTDA

Foram distribuídos processos para a conselheira Eunádia Cavalcante:
1000083225/2019 - JOSÉ BRUNO CANUTO

Foram distribuídos processos para o conselheiro Dorian Jorge:
ANÁLISE DE RDA Nº 1613 - ROGÉRIO STACCO

RESPONSÁVEL:
COMUNICADO:

COMUNICAÇÕES
Cláudia Queiroz
Apresentação das discussões do seminário de fiscalização
do RJ (revisão da resolução nº 22):
A gerente técnica relatou resumo dos principais pontos
discutidos no seminário, como: contratação de assistente de
fiscalização, atuação de fiscais no mercado de trabalho como
profissional de arquitetura, prescrição de processos, dosimetria
de multas e fluxo de processos da fiscalização, exercício ilegal x
autoconstrução, e apresentação de boas práticas de alguns
CAU/UF´s.
Apresentação dos modelos de material gráfico finalizados
pela comunicação:
Foram aprovados os modelos apresentados, porém, os
conselheiros se comprometeram de revisar o texto dos materiais
para possíveis correções, e conclusão na próxima reunião de
comissão.
Formato do evento semestral de recepção aos recémformados:
Os conselheiros discutiram o formato desse evento, que deverá
ocorrer 2 vezes ao ano, seguindo alguns passos: contato prévio
com as turmas concluintes dentro da disciplina prática
profissional; no momento posterior à colação de grau, será

Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova | CEP: 59.075-730 Natal/RN | Telefone: (84) 2010-2614
www.caurn.gov.br | atendimento@caurn.gov.br
Página 1 de 2

enviado e-mail com orientações para registro e agendamento de
data para o evento de boas-vindas, que acontecerá na sede do
conselho; a ocasião será composta por palestra sobre
preenchimento de rrt e contratos, e entrega de materiais gráficos.
Previsão de início para fim do semestre 2019.
Contribuições ao anteprojeto de resolução do CAU/BR que
altera as Resoluções CAU/BR nº 91/2014 e nº 93/2014:
A gerente técnica comunicou sobre a revisão das resoluções 91
e 93, e passou para os presentes o link para contribuições ao
anteprojeto, destacando a importância das colaborações, uma
vez que trata de registro de rrt´s e certidões.

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

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO
Secretária Executiva do CAU/RN
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