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SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2021 
DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEFEP  

 

DATA: 22/04/2021  HORÁRIO: 14h LOCAL: 
Plataforma Virtual Microsoft 
Teams 

 

PARTICIPANTES: 

Ana Zélia Coordenadora 

Eunádia Cavalcante Membro Titular 

Cintia Camila Membro Suplente 

Renata Matos Membro Suplente 

Wanderlânia Lima Membro Titular 

ASSESSORIA: 

Carina Coutinho Secretária Executiva 

Glauco Gobbato Gerente Geral 

Lilian Brito Gerente Técnica 

 

LEITURA E APROVAÇÃO DA SÚMULA DA REUNIÃO nº 03/2021 CEFEP/RN 

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar para publicação. 

 

ORDEM DO DIA 

1 Processos de Fiscalização e Fluxo de processos 

FONTE: CAU/RN 

ENCAMINHAMENTOS:  

• 1000092307/2019 - ARLINDO AMARANTE CALDEIRA 

• O processo foi distribuído para a conselheira Eunádia Cavalcante em reunião 
anterior. A conselheira fez leitura de seu relato e voto, decidindo manter a penalidade 
aplicada no auto da infração. Os demais membros da comissão votaram por 
unanimidade pela manutenção da penalidade do processo. 

• 1000105735/2020 - HULLIANE LUSTOSA DE OLIVEIRA  

• O processo foi distribuído para a conselheira Wanderlânia Lima em reunião anterior. 
A conselheira fez leitura de seu relato e voto, decidindo manter a penalidade aplicada 
no auto da infração. Os demais membros da comissão votaram por unanimidade pela 
manutenção da penalidade do processo. 

• 1000109759/2020 - FELIPE SILVA DO NASCIMENTO  

• O processo foi distribuído para a conselheira Eunádia Cavalcante em reunião 
anterior. A conselheira fez leitura de seu relato e voto, decidindo manter a penalidade 
aplicada no auto da infração. Os demais membros da comissão votaram por 
unanimidade pela manutenção da penalidade do processo. 

• 1000116484/2020 - LUCIANA MOTOOKA 

• O processo foi distribuído para a conselheira Renata Mota em reunião anterior. A 
conselheira fez leitura de seu relato e voto, decidindo manter a penalidade aplicada 
no auto da infração. Os demais membros da comissão votaram por unanimidade pela 
manutenção da penalidade do processo. 

• 1000099420/2020 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 

• Processo distribuído para a conselheira Renata Matos. 

• 1000099743/2020 - ALEXANDRE DE BARROS PINTO 

• Processo distribuído para a conselheira Wanderlânia Lima. 
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• 1000100897/2020 - KACIA MARIA DA SILVA ALVES 

• Processo distribuído para a conselheira Eunádia Cavalcante. 

• 1000103431/2020 - GRACITA LOPES ARQUITETOS 

• Processo distribuído para a conselheira Renata Matos. 

• 1000104972/2020 - HBX ED 3 URBANISMO 

• Processo distribuído para a conselheira Eunádia Cavalcante. 

• 1000114946/2020 - COMERCIAL FARIAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

• Processo distribuído para a conselheira Wanderlânia Lima. 

• 1000100235/2020 - SIN LIAN DEBORAH SANDRA KHOUW 

• Processo distribuído para a conselheira Wanderlânia Lima. 

•  

 

COMUNICAÇÕES 

RESPONSÁVEL: Membros da comissão 

 
COMUNICADO: 

Protocolo 1204618/2020 do profissional Edward Souza, sobre 
pedido de certidão para atuar junto ao INCRA: 
A gerente técnica Lilian Brito, explanou a situação e compartilhou 
as atuais deliberações existentes sobre o assunto. A gerente 
informou que foram enviadas solicitações de esclarecimentos ao 
CAU/BR, mas que ainda não tivemos retorno, portanto, a resposta 
ao profissional será via protocolo Siccau, comunicando que o 
CAU/RN continua aguardando as orientações do CAU/BR. 
 
Resposta à arquiteta Germana sobre venda de projetos em 
sites: 
A conselheira Eunádia relatou que o assunto também foi levado 
por ela à comissão de ética para discussão. Após debate, a 
coordenadora desta comissão, Ana Zélia, definiu que a gerente 
técnica deverá entrar em contato com a profissional, para convidá-
la a participar de reunião virtual a fim de realizar esclarecimentos 
e orientações. 
 
Retorno da fiscalização: 
A comissão discutiu sobre a possibilidade do setor de fiscalização 
realizar as atividades no modo presencial. A coordenadora definiu 
por manter a fiscalização em tele trabalho, de acordo com a 
portaria atual deste conselho. E quando houver nova portaria 
determinando o retorno das atividades à sede, as fiscais deverão 
realizar esse regresso de forma gradativa. 
 
Resposta à aluna de curso EAD UNIDERP, Adriana Lourenço: 
A gerente técnica compartilhou o e-mail de uma aluna que se 
matriculou em um curso de arquitetura e urbanismo no modo EAD, 
questionando sobre o registro de profissional após a conclusão do 
curso. A comissão orientou que a gerente técnica providencie a 
resposta com base no posicionamento do CAU/BR sobre o tema. 
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Evento Bem Vindo Jovem Arquiteto: 
O gerente geral, Glauco Gobbato, relatou sobre a live transmitida 
pelo canal de youtube do CAU/RN, para dar boas-vindas aos 
jovens arquitetos. A ação contou com a participação do presidente 
José Jefferson, a conselheira federal Patrícia Luz, a gerente 
técnica Lilian Brito, e o assessor jurídico Hector Siqueira. O 
gerente também solicitou sugestões de temas para as próximas 
ações da TV-CAU/RN. 
 

 
 
 
 
 

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

 RENATA GABRIELA DE MATOS 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-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 
 

WANDERLÂNIA LIMA DA SILVA 
Conselheira Estadual do CAU/RN 

Membro da CEFEP-CAU/RN 

 CARINA COUTINHO DE AZEVÊDO 
Secretária Executiva do CAU/RN 
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