
 

 

SÚMULA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEEPF-CAU/GO 

 

DATA 20 de outubro de 2020 HORÁRIO 14h00min às 16h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom – Meeting ID: 854 4324 6114] 

 

ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

PARTICIPANTES 

Paulo Renato de Moraes Coordenador 

Maria Ester de Souza Coordenadora Adjunta 

Frederico André Rabelo Membro 

Isabel Barea Pastore Gerente Geral do CAU/GO 

Romeu José Jankowski Júnior Assessor Jurídico e Comissões 

Andrey Machado Representante ASBEA 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 59ª reunião ordinária da CEEPF-

CAU/GO  

Discussão 

As súmulas foram encaminhadas juntamente com a convocação, o 

Coordenador questiona se há alguma dúvida ou questionamento sobre os 

documentos. 

Encaminhamento 
Aprovação da súmula pelo Conselheiro Frederico Rabelo, os demais não 

estavam presentes na reunião anterior. 

 

ORDEM DO DIA 

2 Registros Definitivos de Profissionais 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Maria Ester de Souza 

Discussão 

Foi apresentado o relatório do processo em que constam as solicitações de 

registros dos novos profissionais, bem como os documentos comprobatórios 

solicitados junto às instituições de ensino. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 027/2020-CEEFP/GO 

  

3 Relato sobre o perfil “Exposed Arquitetos Brasil” 



 

 

Fonte CAU/GO 

Relator  Frederico André Rabelo 

Discussão 

Considerando o encaminhamento da reunião anterior desta Comissão, 

compareceu o Arq. Andrey, representando a ASBEA, para participar da 

discussão acerca das denúncias constantes do perfil do instagram Exposed 

Arquitetos Brasil. O Conselheiro Frederico iniciou o relato sintetizando as 

denúncias e a reverberação que já chegou ao conhecimento da CEPEF. 

Um dos pontos de maior preocupação diz respeito aos estágios, foco de 

grandes denúncias, e que merecem atenção do CAU, dado o seu caráter de 

formação e preparação profissional.  

A Conselheira Maria Ester destacou que o foco deve ser um programa de 

“papel do estagiário”, e não voltado para a análise dos abusos relatados, de 

modo a evitar estigmas à categoria, já que as irregularidades decorrem da 

pessoa, e não do profissional. Conselheiro Paulo Renato coaduna e destaca 

que o estagiário precisa conhecer a importância do estágio, como evolução e 

preparação profissional, e não como uma mera obrigação e condição para 

concluir a graduação. 

O Arq. Andrey destaca que o ingresso do acadêmico no ambiente do 

escritório tem por objetivo mostrar a profissão por um outro ângulo, como 

uma visão diferenciada. Lamenta que ainda há a cultura de que o estagiário é 

uma força de trabalho barata, desvinculada do real objetivo do estágio. 

Acredita, assim, que há necessidade de um trabalho de educação e 

reformulação de posicionamento, visando um melhor encaixe do estagiário 

no ambiente de trabalho, reconhecendo o seu real papel na relação do estágio. 

Cabe, também, aos fomentadores dos estágios alinhar efetivamente a entrega 

do estagiário junto ao escritório, reconhecendo a bagagem e histórico do 

estabelecimento em reconhecer a relação deles na formação profissional. 

Andrey destacou que atualmente na ASBEA Goiás não um programa efetivo 

sobre o estágio, mas que há possibilidade de se desenvolver um trabalho 

neste sentido, monitorando a qualidade dos estágios que são propostos, 

criando, até mesmo, uma espécie de ranking. 

Encaminhamento 

Oficiar a CEP do CAU/BR acerca do assunto e criar um programa para 

debater o assunto com as partes (professores, alunos e escritórios), 

viabilizando, até mesmo, um guia de boas práticas do estágio em Arquitetura 

e Urbanismo. 

 

4 Retomada dos Processos da Fiscalização 

Fonte Gerência de Fiscalização 



 

 

Discussão 

Considerando a retomada do atendimento presencial do CAU/GO, em sua 

sede, e a implantação dos atendimentos mediante agendamento, conjugada à 

forte demanda reprimida de processos da fiscalização, o Gerente de 

Fiscalização Edinei solicita a retomada dos processos. Considerando que todas 

as condições de acessos aos autos, ao exercício do contraditório e ampla 

defesa, os Conselheiros acordaram em autorizar a retomada dos processos. 

Encaminhamento Encaminhar o assunto à Plenária para aprovar a retomada dos processos. 

 

5 
Posicionamento acerca da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do 

Ministério da Educação 

Fonte CAU/RS 

Discussão 
 O CAU/RS enviou um ofício ao CAU/GO solicitando um posicionamento da 

CEPEF acerca da Portaria n. 343 do MEC. 

Encaminhamento 

Encaminhar ao CAU/RS a nota publicada pelo CAU/GO acerca do tema. 

(https://www.caugo.gov.br/nota-cau-aprova-ensino-remoto-como-resposta-

emergencial/) 

 

6 

Parecer acerca do Exercício Profissional por Servidores no Núcleo de 

Avaliação de Projetos da Vigilância Municipal da Prefeitura Municipal 

de Goiânia 

Fonte Processo 1183325-2020 

Discussão 

O Relatório do Parecer foi apresentado e aprovado pelos Conselheiros Paulo 

Renato e Maria Ester, com abstenção do Conselheiro Frederico André 

Rabelo. 

Encaminhamento Relatório e Parecer aprovado. 

 

 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade 

das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária Ad Referendum n. 

07/2020-CAU/BR). 

 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Assessor Jurídico e Comissões 
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