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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2021 
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP  

 

DATA: 26/01/2021  HORÁRIO: 14h LOCAL: Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 

PARTICIPANTES: 

Ana Zélia Coordenadora 

Cintia Camila Membro 

Renata Matos Membro 

Wanderlânia Lima Membro 

Eunádia Cavalcante Membro 

ASSESSORIA: 

Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

Lilian Brito Gerente Técnica 

 

ORDEM DO DIA 

1 Processos de Fiscalização 

FONTE: CAU/RN 

ENCAMINHAMENTOS:  

 1000113907 / 2020 - JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES: 
Processo distribuído para a conselheira Cintia Camila. 
 
1000109672 / 2020 - MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO  
Processo distribuído para a conselheira Renata Matos. 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Ana Zélia 

 
COMUNICADO: 

 
A coordenadora discursou sobre a criação do IAB, e enalteceu a 
importância da atuação dessa instituição. Em seguida a gerente 
técnica Lilian Brito explicou aos novos conselheiros o trâmite dos 
processos de fiscalização e como acessar no sistema. A gerente 
técnica apresentou as ações da comissão da gestão anterior, como o 
“Cau+Perto”, campanhas de valorização profissional, citou a atuação 
do conselho nos municípios do interior, palestras e “lives”, e também 
explanou sobre a programação financeira para 2021. A conselheira 
Renata Matos sugeriu fechar uma agenda de ações da comissão para 
otimizar o tempo. A conselheira Eunádia Cavalcante recomendou que 
o conselho se prontifique a retomar as ações orientativas junto às 
instituições de ensino. A gerente técnica explanou sobre o tipo de 
atendimento que é realizado dentro do CAU+Perto. A gerente Lilian 
comunicou que viu sobre um evento do CAU/CS, que será em formato 
híbrido, um bate papo sobre a retomada do trabalho com os 
profissionais. A gerente irá se inscrever nesse evento para “estudar” 
o formato e replicar no CAU/RN. Os conselheiros tomaram 
conhecimento sobre o ofício enviado ao CAU/BR sobre certidão de 
credenciamento de arquitetos e urbanistas perante o INCRA, 
solicitando reconsiderações sobre as exigências  
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para esse credenciamento. Os conselheiros discutiram sobre a 
modalidade de ensino EAD para o curso de arquitetura e urbanismo. 
Os conselheiros conversaram sobre o centenário do IAB, dando 
sugestões de ações de publicidade sobre essa celebração, com 
depoimentos de convidados, entre outras sugestões. A gerente Lilian 
sugeriu que o próximo “Café com Arquitetura” tenha o tema voltado 
para a história e atuação do IAB. A conselheira Cintia sugeriu a 
participação dos antigos gestores nesse evento. Os membros da 
comissão também definiram uma data certa para as próximas 
reuniões ordinárias, ficando a terceira quinta-feira de cada mês às 14h 
o dia acertado. 
  

 
 
 
 

ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 
Coordenadora da CEFEP-CAU/RN  

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 

EUNÁDIA SILVA CAVALCANTE 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 
 

 CINTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 

RENATA GABRIELA DE MATOS 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 
 

 WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 

 
 
 

 

mailto:atendimento@caurn.gov.br

