SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2020
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP
DATA:

30/04/2020

PARTICIPANTES:

ASSESSORIA:

HORÁRIO:

11h

LOCAL:

https://meetingsamer5.webex.com/
join/gerenciageral

Cláudia Queiroz
Eunádia Cavalcante
Ricardo Marques
Wanderlânia Lima
Arthur Seabra
Carina Coutinho
Glauco Gobbato
Lilian Brito

Coordenadora
Coordenadora Adjunta
Membro
Membro
Conselheiro convidado
Secretária Executiva
Gerente Geral
Gerente Técnica

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 03/2020 CEFEP/RN
ENCAMINHAMENTO:
Encaminhar para publicação.
COMUNICAÇÕES
RESPONSÁVEL:
COMUNICADO:
1.1
1.2

Cláudia Queiroz
INFORMES SOBRE A REUNIÃO CEP NACIONAL:
A conselheira citou a participação na 3ª Reunião Virtual Nacional das
CEP´s do Brasil, que ocorreu no dia 27/04/20, e repassou aos demais
sobre os assuntos discutidos (preocupações para retorno da fiscalização
em campo, parcerias, ações online, revisão da resolução nº 22).

1.3

SERVIÇOS ONLINE DE ARQUITETURA:
A coordenadora comentou sobre os questionamentos de profissionais
sobre comercialização de projetos online, consulta online, e a
necessidade de ter um posicionamento oficial do CAU/BR para que seja
dada a devida orientação aos profissionais. A gerente técnica Lilian Brito
sugeriu que o CAU/RN fizesse a criação de um documento com essas
orientações para apresentar ao CAU/BR, e posterior divulgação nas
mídias.

1.4
1.5

APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA DE PUBLICIDADE:
Os conselheiros visualizaram em tela a lista de ações definidas para a
campanha “arquitetura e urbanismo, um compromisso com a vida”, os
vários conteúdos que serão publicados, e as lives programadas para o
mês. A conselheira Eunádia Cavalcante recomendou temas da área de
segurança do trabalho. O gerente geral Glauco Gobbato sugeriu que os
UF´s retirassem a identificação regional do conselho para que as
campanhas publicitárias fossem melhor aproveitadas, pois dessa forma o
compartilhamento da informação teria um maior alcance de profissionais.

1.6

LIVE CAU/RO (CAMPANHA DESTINADA A ARQUITETURA DE
INTERIORES):
A gerente técnica Lilian Brito citou a campanha do CAU/RO e sugeriu que
nosso CAU/RN fizesse uma live com o CAU/RO para compartilhar esse
conteúdo.
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1.7
1.8

1.9

EXPLANAÇÃO SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE HOSPITAL DE
CAMPANHA:
A fiscal Aline informou que essa fiscalização foi iniciada com uma busca
pelo sistema para acompanhamento das atividades, e relatou que entrou
em contato com os profissionais envolvidos no projeto para as devidas
orientações. A fiscal Edmilza também relatou sobre o hospital de
campanha da Liga, e comentou a realização de buscas por projetos de
hospitais de campanha em cidades do interior também.
NÚMEROS DE TELE ATENDIMENTO DO SETOR TÉCNICO:
A gerente Lilian Brito explanou aos conselheiros como estão sendo
realizadas as ações de fiscalização e atendimento no formato teletrabalho,
apresentando dados comparativos do mês de abril 2019 x abril 2020.
Citou atividades como pedidos de interrupção de registro, solicitação de
registros de recém formados, análise de derivados, relatórios para
arquivamento de processos de fiscalização, consultas ao sistema do Crea.
As fiscais também apresentaram dados comparativos das ações de
fiscalização no ano 2019 x 2020.

Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário,
convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões virtuais, atesto a veracidade e a
autenticidade das informações prestadas.

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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