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Mayra de Paula Almeida Representante IES - UniCEUG 

Arthur Cabral Representante IES - UFG 

Aline Miranda Representante IES – Unialfa 

Angélica de Amorim Romacheli Representante IES – UEG 

Frederico André Rabelo Representante IES – PUC/GO 

Mariana Roldi Representante IES – Unianhanguera 

Fernando Camargo Chapadeiro Presidente do CAU/GO 

Janaína Martins Representante IES – UnaJataí 

Lucas Felício Representante IES - UFG 

Francisca Julia Ferreira de Melo Representante IES - UNIP 

 

PAUTA  

1 Leitura e aprovação da Súmula da 65ª reunião ordinária da CEEPF-CAU/GO  

Discussão 
A súmula foi encaminhada juntamente com a convocação, o Coordenador questiona se 

há alguma dúvida ou questionamento sobre os documentos. 

Encaminhamento Aprovação unânime da súmula pelos Conselheiros presentes. 

 

ORDEM DO DIA 

2 Registros Definitivos de Profissionais - 1308894/2021 



 

 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Relator  Juliana Guimarães de Medeiros 

Discussão Analisado e aprovado. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 15/2021-

CEEFP/GO. 

  

3 Registro de Pós-Graduação - 1163902/2021 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Relator  Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida 

Discussão 

Após manifestação desta Comissão, nos termos da Deliberação nº 03/2021, de 

22/02/2021, a interessada apresentou novos documentos emitidos pela instituição de 

ensino, os quais foram analisados pela ATEC do CAU/GO, conforme Memorando nº 14, 

de 10/05/2021. Conforme consta, tendo preenchido os requisitos da carga horária das 

atividades práticas, a análise foi pelo deferimento do registro. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 17/2021-

CEEFP/GO. 

 

4 Registro de Pós-Graduação - 1138497/2020 

Fonte Área Técnica - ATEC 

Relator  Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida 



 

 

Discussão 

O interessado encaminhou correio eletrônico, em 30/04/2021, pelo qual solicita à 

Comissão uma autorização especial para realizar um estágio em uma empresa particular 

(papel timbrado e devidamente assinado) para cumprir as horas práticas exigidas. O 

requerimento de registro não foi homologado pela CEEFP/GO, conforme deliberação nº 

02/2021, do dia 22/02/2021, diante da não comprovação do cumprimento de horas 

práticas, no total de 10% da carga horária do curso, na forma da Deliberação nº 094/2018 

- CEF-CAU/BR e Resolução CAU/BR 162/2018. Ainda, de acordo com os Memorandos 

nº 02/2021, de 17/02/2021, e nº 13, de 10/05/2021, que relatam que o certificado de 

conclusão do curso não apresenta número de registro, somente a página e livro, 

contrariando a Deliberação CEF/BR nº 094/2018 que exige o registro do certificado em 

conformidade com §1º do art. 8º da Resolução CES/CNE nº 1, de 2018. Quanto ao 

requerimento, os Conselheiros pautaram-se no Memorando ATEC que informa que não 

há legislação do CAU/BR sobre estágios de Engenharia e Segurança do Trabalho para 

comprovação de horas práticas na formação acadêmica, estando a solicitação 

desamparada de autorização normativa. No mais, votaram pela reiteração do teor da 

Deliberação nº 02/2021, de 22/02/2021, da CEEFP do CAU/GO, e por acrescentar às 

razões de não homologação do pedido de cadastro de Pós-Graduação em Engenharia e 

Segurança do Trabalho do interessado, devido ao fato de que o certificado de conclusão 

do curso não apresenta número de registro, somente a página e livro, contrariando a 

Deliberação CEF/BR nº 094/2018 que exige o registro do certificado em conformidade 

com §1º do art. 8º da Resolução CES/CNE nº 1, de 2018. 

Encaminhamento 
Aprovação, por unanimidade, pelos conselheiros presentes, da Deliberação nº 16/2021-

CEEFP/GO. 

 

5 Processo de fiscalização 1000105738/2020 

Fonte Área de Fiscalização - AFISC 

Relator  Juliana Guimarães de Medeiros 

Discussão 
Cuida-se de processo originado de denúncia anônima. Trata-se de pessoa jurídica que 

não possui registro no CAU, contrariando o artigo 11 da Lei 12378/2010. 

Encaminhamento 
Aprovação da manutenção do Auto de Infração, por unanimidade, pelos conselheiros 

presentes, conforme Deliberação nº 12/2021-CEEFP/GO. 

 

6 Processo de fiscalização 1000107373/2020 

Fonte Área de Fiscalização - AFISC 

Relator  Gabriel de Castro Xavier 



 

 

Discussão 

Trata-se de pessoa jurídica autuada que mantém registro ativo no CAU/GO sem, 

entretanto, possuir responsável técnico. A autuada foi preventivamente notificada a 

promover regularização, quedando-se inerte no prazo fornecido. Foi lavrado o auto de 

infração, do que a parte teve regular ciência. Oportunizado prazo para defesa, a pessoa 

jurídica, igualmente, permaneceu inerte. 

Encaminhamento 
Aprovação da manutenção do Auto de Infração, por unanimidade, pelos conselheiros 

presentes, conforme Deliberação nº 13/2021-CEEFP/GO. 

 

7 Processo de fiscalização 1000109460/2020 

Fonte Área de Fiscalização - AFISC 

Relator  Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida 

Discussão 

Trata-se de pessoa jurídica autuada que presta serviços na área de arquitetura e 

urbanismo sem, entretanto, possuir registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Feitas as apurações preliminares e verificado o conjunto indiciário necessário, a autuada 

foi preventivamente notificada a promover regularização, quedando-se inerte no prazo 

fornecido. Foi lavrado o auto de infração, do que a parte teve regular ciência. 

Oportunizado prazo para defesa, a pessoa jurídica, igualmente, permaneceu inerte. 

Encaminhamento 
Aprovação da manutenção do Auto de Infração, por unanimidade, pelos conselheiros 

presentes, conforme Deliberação nº 14/2021-CEEFP/GO. 

 

8 Processo de fiscalização 1000120883/ 2021 

Fonte Área de Fiscalização - AFISC 

Discussão 
Nos termos do Despacho nº 01/2021 – AFISC, e considerando a não vigência da 

Resolução CAU/BR nº 198, foi aprovado o arquivamento da denúncia. 

Encaminhamento Aprovação do arquivamento preliminar do processo. 

 

9 Representantes das IES 

Fonte CEEFP 



 

 

Discussão 

O Presidente do CAU/GO abriu a reunião ampliada destacando a importância e objetivo da reunião 

ampliada da CEEFP. Os representantes das IES se apresentaram e logo após a Gerente Geral 

conduziu sobre os relatos acerca da última aula magna realizada. Frederico Rabelo informou que o 

desenvolvimento foi bom, mas questionou sobre o certificado. Isabel informou que os alunos 

recebem por e-mail, pois é vinculado ao registro da palestra. Angélica fez um relato sobre o retorno 

às aulas, visando o engajamento deles ao novo semestre. E que neste momento compreendeu que o 

a comunicação dos palestrantes é muitas vezes voltado ao profissional, em detrimento dos alunos. 

Frederico concordou, mas destacou que o evento é aberto aos alunos e profissionais, e que talvez 

buscar uma mesclagem entre o estilo de comunicação seja fundamental. Assim, Isabel explicou 

como ocorre o procedimento de escolha dos temas e palestrantes, em especial narrou as 

circunstâncias da última aula magna. Isabel ressaltou que o palestrante é sensibilizado sobre o 

público, em sua maioria estudantes, mas que muitas vezes não é possível “controlar” a metodologia 

utilizada.  Prosseguindo, a Gerente Geral questionou os representantes sobre as diretrizes para a 

próxima aula magna, como data, tema, palestrantes, etc. A data sugerida, 01/09/2021, teve a maioria 

das manifestações favoráveis. Sobre o tema para a palestra, decidiram por “projeto”. Para 

palestrantes, foram propostos os nomes: Radic Smiljian Clarke, Mathias Klotz, Solano Benitez, 

Glória Cabral. Outro ponto de pauta, foi a conclusão de turmas de arquitetura e urbanismo em 

faculdades novas, ainda não registradas no CAU. A falta de registro da IES, impede o registro dos 

alunos. Sendo assim, a Gerente Geral Isabel informou que foi enviado um e-mail com explicações e 

procedimentos para cadastro e registro da IES, que envolve o envio de um rol de documentos para 

envio ao CAU/BR (conforme o CAU). O procedimento toma algum tempo, motivo pelo qual foi 

ressaltada questão para que as IES estejam cadastradas e registradas antes da liberação das turmas. 

A representante Julia Melo sugeriu o envio de um e-mail por parte do CAU solicitando a lista de 

formandos. A sugestão será enviada à ATEC para análise. Por último, Isabel relatou que a CEF do 

CAU/BR fomenta que as IES, no âmbito dos respectivos Estados, criem um Fórum das Escolas de 

Arquitetura e Urbanismo, para compartilhamento e engajamento de ações e discussões. Frederico 

relatou que a ideia é relevante, mas que neste momento, considerando as inúmeras reuniões virtuais, 

e pouco engajamento presencial, não seria viável. Se prontifica, todavia, em um momento futuro, 

quando as questões sociais se estabilizarem. Angélica sugeriu, por outro lado, que o fórum, 

organicamente, fosse instituído à medida que ações, temas ou projetos específicos surgissem, e 

então as IES se reunissem para debater as questões. Outros representantes também concordaram e se 

prontificaram a participar. Houve, ainda, a ideia de desenvolvimento de um concurso de TCC. A 

questão ainda será discutida, sobretudo quanto ao volume de trabalhos que poderiam ser inscritos, 

de modo que foi sugerida a filtragem pela IES e então encaminhados ao CAU/GO, por uma banca. 

Foi sugerido também a divisão em categorias de trabalhos, a exemplo: projetos de arquitetura, 

urbanismo, intervenções sociais e ambientais, paisagismo, dentre outros. 

 

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). 

 

 

Andrey Amador Machado Romeu José Jankowski Junior 

 

Coordenador da CEEPF-CAU/GO Assessor Jurídico e Comissões 
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