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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021 
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP  

 

DATA: 18/02/2021  HORÁRIO: 14h LOCAL: Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 

PARTICIPANTES: 

Ana Zélia Coordenadora 

Cintia Camila Membro 

Renata Matos Membro 

Wanderlânia Lima Membro 

ASSESSORIA: 

Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

Lilian Brito Gerente Técnica 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 01/2021 CEFEP/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

ORDEM DO DIA 

1 Processos de Fiscalização 

FONTE: CAU/RN 

ENCAMINHAMENTOS:  

1000113907 / 2020 - JOSÉ GUSTAVO RODRIGUES: 
O processo foi distribuído para a conselheira Cintia Camila. A conselheira fez explicação 
da denúncia e leitura de seu relato e voto, mantendo a multa por exercício ilegal da 
profissão. Os demais membros da comissão votaram por unanimidade pela manutenção 
da penalidade do processo. 
 
1000109672 / 2020 - MARIA LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO : 
O processo foi distribuído para a conselheira Renata Matos. A conselheira fez explicação 
da denúncia e leitura do seu relato e voto, mantendo a multa por exercício ilegal da 
profissão. Os demais membros da comissão votaram por unanimidade pela manutenção 
da penalidade do processo. 
 

• 1000114382/2020 - GUARANY FLORENCIO DE ANDRADE 

• Processo distribuído para a conselheira Wanderlânia Lima. 

•  

• 1000063784/2018 - JESUS ROLLY DOMINGUEZ GUTIERREZ 

• Processo distribuído para a conselheira Eunádia Cavalcante. 
 

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Ana Zélia 

 
COMUNICADO: 

A gerente técnica Lilian apresentou o selo da fiscalização aprovado 
na gestão anterior, e os conselheiros solicitaram novas imagens, 
novas propostas, para continuidade da discussão durante os próximos 
dias. A comissão passou ao seguinte ponto da pauta, que foi a 
apreciação do calendário da fiscalização. 
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Em seguida, o gerente geral explanou sobre os valores distribuídos 
para as ações da CEFEP, definidos pela gestão anterior, como 
campanhas, material gráfico e editais, e como funciona o manejo 
dessas verbas. Os membros da comissão recomendaram aplicar 
recursos financeiros com mais ênfase na fiscalização e interiorização, 
e a conselheira federal Patrícia Luz, convidada a participar da reunião, 
também sugeriu a realização de reuniões virtuais com coordenadores 
de cursos. O gerente Glauco também citou a comemoração ao dia 
internacional da mulher, que se aproxima, mas a comissão não 
recomendou gastos com campanhas desse tipo em razão da profissão 
já ser bastante estigmatizada como feminina. A gerente Lilian 
continuou dando outros informes, como: aquisição de EPI´s para 
equipe de fiscalização, andamento de cadastro das instituições de 
ensino, WhatsApp para envio de notícias já está ativo, que 
posteriormente será ampliado também para atendimento aos 
profissionais. Por fim, a coordenadora encerrou a reunião se 
colocando à disposição para continuação dos demais assuntos em 
outros dias semana.  
 

 
 
 
 

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

 WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN  

RENATA GABRIELA DE MATOS 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 

 CINTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 
 

CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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