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COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP) 

SÚMULA DE REUNIÃO DE COMISSÃO 

 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL (CEFEP) - CAU/AM 

 

DATA 21/02/2019 HORÁRIO 9h50 às 11h40 

LOCAL Sede do CAU/AM – Manaus/AM 

    

PARTICIPANTES 
Ivone Rocha de Sousa Leite / CEFEP – CAU/AM Membro 

Edmar de Oliveira Andrade Coordenador-Adjunto 

ASSESSORIA Jéssica Hall SECRET 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 01º Reunião 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

COMUNICADOS 

Justificativas, 

Reuniões, Palestras, 

Encontros, 

Treinamentos. 

Informado a justificativa de ausência do conselheiro Kleyton Marinho da 

Silva. Dado ciência referente ao ofício nº 006/2019 CAU-BR. 

Por conseguinte, relatou o conselheiro Edmar, sobre sua participação na 

reunião junto aos coordenadores do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

das instituições de ensino da cidade de Manaus, onde foi debatido ideias 

para realização de evento em comum, CAU e IE’s. Ainda, informou aos 

presentes sobre a gravação de vídeos orientativos e explicativos de temas 

conforme maiores demandas deste Conselho, para serem divulgados tanto 

nas mídias sociais quanto nas próprias instituições de Ensino. 

 

ORDEM DO DIA 

1 Lista Nilton Lins SICCAU: 823418/2019 

Fonte GERTEC 

Relator Gabriela Marques 

Encaminhamento Foi apresentado lista dos formandos do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UniNilton Lins, sendo aprovada através da Deliberação nº 02/2019. 

Ainda, será encaminhado convite aos formandos a comparecer ao conselho 

para a ação de solicitação de registro profissional, no próximo dia 28/02 a 

partir das 09h. 

 

2 Protocolo: 786041/2018 – Solicitação CAU-MS (Fundações Profundas) 

Encaminhamento Apresentou aos conselheiros a solicitação recebida do CAU/MS via 

protocolo, após, os conselheiros decidiram em apresentar ao Plenário 

CAU/AM, próximo dia 27. 

 

3 Planejamento de viagens DFI (interior do Amazonas) 

Encaminhamento Após a sua apresentação, foi decidido que a comissão fará seu 

levantamento de disponibilidade de agenda e encaminhar a GERTEC, para 

assim ser designado um conselheiro da comissão para acompanhar a DFI.  

 

4 Interrupções de registros profissionais 
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COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP) 

Encaminhamento Após apresentado os seguintes protocolos: 811616/2019; 803429/2019; 

808381/2019; 814347/2019; 811317/2019; 734469/2018; 746992/2018; 

794760/2018; 794375/2018; 740390; 816643; 810633; Nº816597; 815124; 

810920; 809413; 813129; 764412; 800584; 720955; 785582; Nº795979, 

ambos deferidos. Ainda, aproveitando a pauta informou a GERTEC 

Gabriela Marques, com base na Resolução nº 167 CAU/BR – No que diz, 

a respeito a regulamentação da responsabilidade pelas decisões das 

solicitações de interrupções de registros profissionais, solicitou à comissão 

autonomia para tal procedimento, uma vez a mesma já ser responsável por 

todo acompanhamento e análise das solicitações tanto de Interrupção, 

Suspensão e Cancelamento de Registros, sendo tal solicitação prevista em 

nessa Resolução, conforme: “Art. 3º Para fins desta Resolução, o 

CAU/UF competente para realizar os procedimentos é aquele de 

jurisdição do endereço de registro do profissional cadastrado no 

SICCAU. Parágrafo único. O(s) responsável (is) pelos procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução será(ão) definido(s) por cada CAU/UF 

por meio de ato administrativo, adotado de acordo com seu regimento 

interno e sua estrutura organizacional.” Assim, Deliberado pela comissão 

a srª Gabriela Marques – Gerente Técnica CAU/AM, sendo responsável 

pelos procedimentos adotados na RESOLUÇÃO N° 167, DE 16 DE 

AGOSTO DE 2018, não havendo necessidade de passar por análise desta 

comissão, apenas que mensalmente seja realizado um 

relatório/levantamento dessas solicitações.  

 

5 Cancelamento de Decisão 794164/2018 

Encaminhamento Conforme solicitação via protocolo, faço devido registro para efetivação 

de devolução do protocolo supracitado. 

 

6 Deliberação nº 087/2018 CEP CAU/BR 

Encaminhamento Solicitou à comissão orientações concernente a Deliberação nº 087/2018 

CEP CAU/BR, que após discursão orientou a consultar o Conselheiro 

Federal.  

 

7 Solicitação de registro profissional de outro estado 

Encaminhamento Apresentou solicitação de registro profissional de um egresso do estado de 

Minas Gerais, onde foi encaminhado via e-mail pelo CAU-MG a lista de 

formandos de dada instituição de ensino, ressalvou ainda a Gerente 

Técnica, que a necessidade desta consulta a comissão se deu devido o 

CAU-MG utilizar procedimentos adversos ao CAU-AM, onde os 

deferimentos dessas solicitações não se dão via Deliberação, padrão esse 

adotado pelo CAU-AM. Sendo assim, deliberou a comissão em aprovar 

solicitação de registro nº810028/2019, protocolo de atendimento 

nº820339/2019.  

 

8 Material impresso – Folders de Acessibilidade 

Encaminhamento Quanto a confecção desses folders informou a conselheira Ivone Rocha 

que será realizado um levantamento geral, junto a GERTEC, no próximo 

trimestre.  
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9 Processos de fiscalização  

Fonte DFI - André Ribas 

Encaminhamento Protocolo 543185/2017: informou aos conselheiros que o profissional 

realizou a quitação, assim cumprido as determinações da Deliberação 

Plenária nº 129/2018 CAU/AM, foi eliminando fato gerador, votando 

assim, o relator do processo pelo seu devido arquivamento. Protocolo 

671211/2018: seguindo as determinações CAU/AM, mediante Deliberação 

Plenária nº 143/2018, foi eliminando fato gerador, votando assim, a 

relatora do processo pelo seu devido arquivamento. Na oportunidade, a 

conselheira Ivone, solicitou diligência quanto ao processo Protocolo:  

724927/2018.  

 

Fonte DFI – Fabian Santos 

Encaminhamento Quanto ao processo protocolo: 784095/2018, com base na solicitação do 

setor e na Resolução nº22 - Art. 38. “Os atos processuais serão 

considerados nulos nos seguintes casos: II - ilegitimidade de parte”, assim 

decidido Pelo arquivamento do mesmo. Processo protocolo nº 

778061/2018 foi solicitado diligência ao Analista de Fiscalização. 

 

10 Encaminhamentos ao Plenário CAU/AM 

Fonte DFI / GERTEC 

Encaminhamento Protocolo: 543185/2017; Protocolo: 671211/2018; Protocolo: 

786041/2018 – Solicitação CAU-MS (Fundações Profundas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 

MEMBRO 

 

 

 
 

IVONE ROCHA DE SOUSA LEITE 

MEMBRO 

 

JÉSSICA HALL  

SECRETÁRIA CAU/AM 

 


