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SÚMULA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 1 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 

URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020 3 

 4 

CEPEF 5 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte, através de aplicativo de reuniões 6 

virtuais, iniciou-se, em primeira convocação, a 54ª Reunião Ordinária da Comissão de 7 

Exercício Profissional, Ensino e Formação (CEPEF). Presentes os Conselheiros Estaduais 8 

membros: Paulo Renato de Moraes Alves (Coordenador), Adriana Mikulaschek (suplente 9 

de Maria Ester de Souza – Coordenadora Adjunta), Frederico André Rabelo (membro) e 10 

Ariel Silveira de Viveiros. Presentes também os empregados públicos do CAU/GO: Isabel 11 

Barêa Pastore (Gerente Geral), Edinei Souza Barros (Gerente de Fiscalização), Romeu 12 

José Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões) e Paulo 13 

Victor Seixo Costa (Supervisor Administrativo). A Conselheira Estadual Maria Ester de 14 

Souza apresentou prévia justificativa de ausência. I) Verificação de quórum. O 15 

Coordenador verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) Leitura, discussão e 16 

aprovação da súmula da reunião anterior, 21/02/2020. A súmula não foi aprovada, 17 

ficando para a próxima reunião esse procedimento. III) Comunicações. a) Aula magna. 18 

Devido à pandemia de Covid-19 – doença resultante da contaminação pelo coronavírus 19 

SARS-CoV-2 –, adotando, por parte dos poderes públicos, inclusive o CAU/GO, medidas 20 

restritivas de circulação e aglomeração de pessoas, a Gerente Geral Isabel Barêa Pastore 21 

disse necessitar do posicionamento dos conselheiros estaduais sobre a realização da aula 22 

magna do primeiro semestre de 2020. Por unanimidade, foi decidido pela suspenção do 23 

evento. b) Aulas EaD. Outra demanda trazida pela Gerente Geral, consequência da 24 

pandemia de Covid-19, foi a de um professor arquiteto e urbanista questionar a validade de 25 

se ministrar aulas de disciplinas ligadas a projeto por exemplo, na modalidade de ensino a 26 

distância (EaD), sem que o CAU negue o registro dos egressos dessa modalidade, porque 27 

as instituições de ensino superior, dada a crise mundial de saúde pública, precisam dar 28 

continuidade aos seus calendários acadêmicos. Por unanimidade, os membros da CEPEF 29 

optaram por apoiar a oferta dos cursos de arquitetura e urbanismo na modalidade EaD 30 

enquanto durar as medidas restritivas de circulação e aglomeração de pessoas. O mesmo 31 

será passível de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 32 

SEBRAE no âmbito do projeto Arquiteto Empreendedor, parceria entre esse serviço social 33 

autônomo e o CAU/GO. c) Editais de patrocínio e concurso público. O Assessor 34 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões Romeu José Jankowski Júnior disse que os 35 

editais de patrocínio vigentes no CAU/GO, nos 01 e 02/2020, estão com prazo de inscrição 36 

prestes a encerrar. E, devido à Covid-19, por unanimidade, a Comissão decidiu pela dilação 37 
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dos prazos. No que se refere ao concurso público de projetos arquitetônicos na assistência 38 

técnica para habitação de interesse social – ATHIS, parceria entre o CAU/GO e a Agência 39 

Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, Romeu disse que a Comissão Permanente de 40 

Licitação – CPL já tinha atribuído os seus protocolos internos em cada uma das pranchas, 41 

conforme edital, porém não houve ainda a fase de julgamento das propostas pela comissão 42 

pertinente por causa das medidas de combate à disseminação de SARS-CoV-2. 43 

ENCAMINHAMENTO. Solicitar à Assessoria de Imprensa – ASSIMP a publicação de nota 44 

no sítio eletrônico do Conselho informando a suspensão dos prazos do certame de ATHIS, 45 

cujas datas serão definidas oportunamente. d) Assuntos de administração. Isabel Barêa 46 

Pastore disse que o CAU/GO emitiu a Portaria nº 11/2020, que autoriza o regime de 47 

teletrabalho (home office), suspendendo os atendimentos presenciais aos profissionais, 48 

como medidas mitigadoras da proliferação do novo coronavírus. Tais medidas, segundo a 49 

Gerente Geral, prejudica a atividade econômica no mundo inteiro. Com o CAU não é 50 

diferente. Prevê-se queda na arrecadação de todo o conjunto autárquico, mas, felizmente, o 51 

CAU/GO, desde 2015, vem aplicando recursos para cobrir contingências, o que daria certa 52 

segurança para continuidade dos seus serviços de modo regular. Mesmo assim, a atual 53 

situação requer formas alternativas de trabalho e de prestação de serviços capazes de 54 

reduzir custos para garantir a estabilidade econômico-financeira para os próximos meses. 55 

Por isso, muitos CAU/UF já sinalizaram ao CAU/BR suspensão de repasses ao fundo de 56 

apoio aos CAU’s básicos e ao Centro de Serviços Compartilhados – CSC, além de adoção 57 

do teletrabalho. Como as demandas têm diminuído em todas as áreas/assessorias do 58 

CAU/GO, por exemplo, na Área de Fiscalização – AFISC, acha necessário aplicar, dentre 59 

outras, medidas como antecipação de férias e banco de horas. Assim, quando voltar à 60 

normalidade, todos os empregados da autarquia estarão disponíveis. A CEPEF concordou 61 

por unanimidade. e) Registro de instituições públicas. No que tange ao registro de 62 

órgãos/entidades públicos no CAU, Isabel Barêa Pastore afirmou ser imprescindível para 63 

que, inclusive, gerem Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de cargo e função, 64 

regularizando a atuação dos profissionais do setor público. O registro é gratuito. Disse que 65 

providenciará o contato com esses órgãos públicos através de ofícios e telefonemas e, não 66 

sendo suficiente, notificações. IV) Apresentação da pauta e extrapauta, quando houver. 67 

Pauta aprovada por unanimidade. V) Distribuição das matérias a serem relatadas: a) 68 

Análise dos processos de fiscalização e de registros profissionais de graduação e 69 

pós-graduação: nos 1000049762/2017, 1000062928/2018, 1000072097/2018, 70 

1000072106/2018, 1000091048/2018 e 1075848/2020. Consultar junto à transparência do 71 

CAU/GO em https://www.caugo.gov.br/ >> aba LEGISLAÇÃO >> ATOS DO CAU/GO >> 72 

DELIBERAÇÕES DE COMISSÕES >> DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO 73 

PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO (CEPEF). Encerrados os pontos de pauta 74 

https://www.caugo.gov.br/
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previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a todos e 75 

deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, Paulo Victor Seixo Costa, secretariei 76 

a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme, será assinada 77 

por mim e pelo Coordenador da CEPEF, Paulo Renato de Moraes Alves. Goiânia, aos 78 

vinte e seis dias do mês de março de 2020. 79 

 80 

Paulo Renato de Moraes Alves 81 

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação 82 

 83 

Paulo Victor Seixo Costa 84 

Supervisor Administrativo 85 

 86 

 87 

Considerando a conjuntura epidemiológica, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos 88 

conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas 89 

virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 90 

 91 

ROMEU JOSÉ JANKOWSKI JÚNIOR 92 

Assessor de Plenário e Comissões do CAU/GO 93 

 94 
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