
 

 

SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO-CTC-CAU/GO 

 

DATA 26 de abril de 2021 HORÁRIO 17h00min às 18h00min 

LOCAL ONLINE [Plataforma Zoom] 

 

ASSESSORIA Elisa França 

Participantes 

Anna Carolina Cruz Veiga de Almeida Coordenadora 

Gabriel de Castro Xavier Conselheiro Suplente  

 

 

Dênis de Castro Pereira Conselheiro Suplente 

Camila Dias Conselheira Membro 

Simone Buiate Conselheira Membro 

Romeu José Jankowski Jnunior Assessor Jurídico e Comissões 

Isabel Barêa Pastore Gerente Geral  
 

PAUTA  

I Aprovação da súmula anterior e da Pauta da reunião  

Discussão 

Após a formação do quórum para a realização da reunião, a Coordenadora 

apresenta a pauta e questiona se há alguma dúvida, questionamento ou sugestão 

com relação à pauta, que possui os seguintes pontos: 

I) Aprovação da pauta; 

II) Processo para contratação da empresa de publicidade 

III) Aprovação do Calendário 

IV) Relatos Gerais 

Quanto à súmula da reunião do dia 29/03/2021, não havendo observações, a 

mesma foi aprovada à unanimidade. 

Encaminhamento Aprovação unânime da pauta e da súmula. 

 

ORDEM DO DIA 

II Edital para contratação da empresa de publicidade 



 

 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

 A Assessora Elisa informou que o processo já foi aberto, instruído e 

encaminhado para a CPL para início da elaboração do edital, com previsão de 

publicação entre 2 a 3 semanas. 

Encaminhamento Sem encaminhamentos. 

 

III Podcast do CAU/GO 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

O Conselheiro João Eduardo está desenvolvendo o projeto, mas não pode 

participar da reunião, então a Assessora Elisa informou que havia combinado 

com ele a elaboração de um podcast com o tema ATHIS, como piloto. Será 

ainda verificada as condições para difusão do podcast. 

Encaminhamento Desenvolver o podcast piloto como tema ATHIS. 

 

IV 
Campanha do Código de Ética e Disciplina – CED e do Trabalho de 

Conclusão de Curso 

Fonte Assessoria de Comunicação 

Relator  Elisa França 

Discussão 

A Gerente Geral Isabel iniciou relatando o contexto que motivou a elaboração 

da campanha, desde a gestão anterior, diante de relatos de práticas contrárias 

às normas do CAU. O material revisado ainda não atingiu o objetivo almejado, 

sobretudo quanto às imagens. No texto, pequenos ajustes foram propostos para 

adequar a linguagem. Foi sugerida a utilização das aquarelas cedidas pelo Arq. 

Fernando Simon no código de ética. 

Quanto à campanha do TCC, o material até então desenvolvido por 

apresentado e os Conselheiros discutiram os ajustes. A Conselheira Camila 

destacou que o texto não traz um conteúdo que chame a atenção, com 

informações relevantes, limitando-se a questões superficiais. Destacaram uma 

alternativa que possa interagir com os alunos ou profissionais, por meio do 

instagram, como “caixa de perguntas”. O Conselheiro Denis também sugeriu 



 

 

engajar com representantes de grupos de alunos, tanto os novatos como 

formandos, para viabilizar um melhor engajamento, de modo que esses alunos 

façam com que outros também tomem interesse pela mensagem. No texto, os 

Conselheiros irão contribuir com mensagens/dicas para ajustar ao material 

apresentado. Ainda, o material visual será revisado, buscando uma perspectiva 

mais leve e limpa. 

Encaminhamento 
Rever o texto com informações mais pontuais (dicas, mensagens) a serem 

encaminhados pelos Conselheiros à Assessoria de Comunicação. 

 

Com a autorização da Comissão de Temporária de Comunicação do CAU/GO, e 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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