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ASSESSORIA Edinei Souza Barros 

 

PARTICIPANTES 

Andrey Amador Machado Coordenador 

Juliana Guimarães de Medeiros Conselheira 

Camila Dias e Santos Conselheira Suplente 

Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente 

Isabel Barea Pastore Gerente Geral do CAU/GO 

Romeu José Jankowski Júnior Assessor Jurídico e Comissões 

Giovana Lacerda Jacomini Gerente Técnica 

 

 

PAUTA  

1 
Leitura e aprovação da Súmula da 62ª 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. Considerando a nova composição, a súmula foi apenas vistada. 

Encaminhamento Aprovação unânime da súmula pelos Conselheiros presentes. 

 

 

ORDEM DO DIA 

2 Registros Definitivos de Profissionais – 1261439/2021 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Andrey Amador Machado 

Discussão Analisado e aprovado. 



 

 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 01/2021-CEEFP/GO 

  

3 Registro de Pós-Graduação – 1138497 e 1163902 

Fonte Gerência Técnica 

Relator  Andrey Amador Machado 

Discussão 

A Gerente Técnica Giovana apresentou os dados dos processos, em que, em 

síntese, e com base na documentação acostado, não foi comprovado o 

cumprimento dos requisitos mínimos de horas práticas, conforme 

determinação normativa do CAU/BR, motivo pelo qual o encaminhamento 

foi pela não homologação dos pedidos de inclusão de pós-graduação. 

Encaminhamento 

Negar a homologação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 02/2021-CEEFP/GO e Deliberação nº 03/2021-

CEEFP/GO 

 

4 Registro EAD 

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

A Gerente Técnica Giovana informou que o CAU/GO recebeu a primeira 

solicitação de registro profissional (processo 1259654) egresso de curso de 

arquitetura na modalidade Ensino à Distância (EaD) da Universidade Vale do 

Rio Verde (UNINCOR). Relatou que a DPOBR nº 0088-01/2019 decidiu por 

“Recusar a concessão do registro profissional, pelos CAU/UF, aos egressos de 

cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo realizados na modalidade de 

ensino à distância – EAD”, mas que está com seus efeitos suspensos, por força 

de decisão judicial. 

Sendo assim, os Conselheiros alinharam o entendimento de deferir o pedido de 

registro. Todavia, a Gerente Técnica Giovana informou que o registro da 

profissional depende da inscrição prévia da instituição de ensino, no caso, a 

UNINCOR, cuja competência é exclusiva do CAU/BR.  

Já foi noticiado que outros CAU’s UF já solicitaram ao CAU/BR o registro da 

citada instituição de ensino, mas que ainda não foi efetivado, e que está 

impedindo o registro dos egressos do curso. 

Sendo assim, ante as circunstâncias fáticas, a CEPEF deliberou por solicitar as 

providências ao CAU/BR, nos termos expostos, e comunicar a requerente 

acerca das providências tomadas pelo CAU/GO. 



 

 

Encaminhamento 
Determinação ao CAU/BR e comunicação à requerente, por unanimidade, 

pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 04/2021-CEEFP/GO 

 

5 Análise e Tempestividade – Faculdade Serra da Mesa  

Fonte Gerência Técnica 

Discussão 

A Gerente Técnica Giovana informou que a Faculdade Serra Da Mesa 

(FASEM) graduou sua primeira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo 

em 25/01/2021, conforme ata anexada ao processo. Em consulta ao E-MEC 

identificou que o referido curso possui autorização para funcionamento e 

ainda não tem reconhecimento pelo Ministério da Educação.  

Considerando que o cálculo de tempestividade e o cadastro do curso no 

SICCAU são de responsabilidade da CEF/BR, a ATEC solicita o 

encaminhamento do pedido ao CAU/BR para providências. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da 

Deliberação nº 005/2021-CEEFP/GO. 

 

6 Análise dos Editais de Fomento 2021 

Fonte Gerência Geral 

Discussão 

A Gerente Geral Isabel apresentou as minutas dos editais de chamamento 

público de 2021 e colheu algumas contribuições dos Conselheiros. Os 

apontados e sugestões serão discutidos na Plenária, quando da deliberação. 

Encaminhamento Aprovação da minuta. 

 

7 Relatos Gerais 

Fonte Gerente Geral 



 

 

Discussão 

A Gerente Geral Isabel explicou sobre as atribuições da CEPEF quanto à aula 

magna. Citou como, em regra, funcionava os procedimentos de escolhas de 

temas, palestrantes e local, e que, geralmente, envolve os coordenadores de 

cursos nas escolhas, durante as reuniões ampliadas da Comissão.  

Assim, considerando que o tema para a Aula Magna de 2021 foi estabelecido 

na reunião de setembro de 2020 (planejamento urbano), os nomes propostos 

foram discutidos entre os Conselheiros, que deliberaram por enviar os 

convites aos profissionais: art.ª Ana Maria Fernandes, art.ª Angélica Benatti 

Alvim, art.º João Sette Whitaker, art.ª Paola Berenstein Jacques, art.º 

Humberto Kzure Cerqueira Silva e o grupo de arquitetas: Gabriela de Matos, 

Bárbara Oliveira, Stephanie Ribeiro e Joice Berth. Assim, a ordem deliberada 

para envio dos convites foi: 1º ao grupo de arquitetas: Gabriela de Matos, 

Bárbara Oliveira, Stephanie Ribeiro e Joice Berth; 2º art.º Humberto Kzure 

Cerqueira Silva e 3ª art.ª Paola Berenstein Jacques. 

Encaminhamento Enviar os convites aos palestrantes, na ordem destacada. 

 

 

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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