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COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP) 

 

SÚMULA DE REUNIÃO DE COMISSÃO 

 

14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP) - CAU/AM 

 

 

DATA 12/12/2019 HORÁRIO 9h às10h30 

LOCAL Sede do CAU/AM – Manaus/AM 

  
 

 
 

PARTICIPANTES 

Kleyton Marinho da Silva Coordenador 

Edmar de Oliveira Andrade  Coord. Adjunto 

Ivone Rocha de Sousa Leite Membro 

ASSESSORIA 
Jéssica Hall Ferreira Secretária 

Gabriela Marques Gerente Técnica 

 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 13ª Reunião 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

ORDEM DO DIA 

COMUNICADOS 
Fonte COORDENAÇÃO 
Encaminhamento - Com a palavra o coordenador da comissão, Kleyton Marinho da Silva, 

que explanou sobre sua viagem e ações desenvolvidas no município de 

Tabatinga – AM, junto com o Analista de fiscalização André Ribas, na 

oportunidade relatou ainda que, um dado momento à tarde quando estavam 

saindo do hotel (na cidade de Letícia – Colômbia) para os compromissos, 

havia uma área e uma rua que estavam inundadas, como os mesmos não 

tinham noção da profundidade resolveram passar pela mesma, porém em 

um dado momento o veículo que estavam (cedido pelo município de 

Tabatinga) “morreu” no meio do alagado, neste momento ambos tiveram 

que descer do veículo para empurrá-lo, foi então que o seu aparelho celular 

caiu no alagado e ainda outros veículos passaram por cima do aparelho o 

que danificou. Após, relatou ainda que o CAU/AM não disponibiliza 

nenhuma assistência viagem a quem o representa em eventos e reuniões 

externas, ficando assim sua solicitação de encaminhamento a Próxima 

reunião Plenária CAU/AM, que o mesmo relatará sua exposição de dano e 

a solicitação de reembolso. Ainda, relatará a importância de o conselho 

aderir algum tipo de seguro/assistência viagem aos seus representantes, 

neste momento estava presente o Analista de fiscalização que confirmou o 

relato do Conselheiro, ainda complementou que existem situações quanto 

a viagens e também quanto à fiscalização em zonas de perigo/risco na 

cidade de Manaus, e que já houve relatos em outras reuniões CAU/AM 

inclusive em plenárias, quanto ao pedido de seguro de vida aos Analistas, 

porém em ambas as solicitações foram indeferidas. 
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COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP) 

ORDEM DO DIA 

Fonte 1 - ASCOM 
Encaminhamento 1.1 – Após analisados foram deferidos as seguintes propostas de parcerias: 

C A P Feijó serviços educacionais, beleza e lanchonetes EIRELI e 

Faculdade Unyleya, ficando assim ao setor administrativo responsável 

pela análise e recepção dos devidos documentos, conforme edital. 

 
Fonte 2 - GERTEC 
Encaminhamento 2.1 – Protocolo nº 1004969/2019 – Solicitação de pós graduação em 

Engenharia em Segurança do Trabalho – DEFERIDO; 2.2 – Protocolo nº 
899428/2019 – resposta CAU/BR referente a consulta realizada sobre 
Carga horária dos cursos de engenharia de segurança do trabalho. 2.3 – 
Foi apresentado pela Gerencia relatório anual quanto a registros de 
pessoas físicas e jurídicas, bem como denúncias éticas e de fiscalização. 
2.4 – Quanto as solicitações de registros profissionais: Protocolo nº 
1022881/2019, Protocolo nº 1024317/20189, após analisadas tais listas 
de egressos encaminhadas pelas coordenações das universidades, foram 
deferidas. Protocolo nº 934233/2019 – Proceder com seu devido 
arquivamento. 2.5 – Apresentou ainda, a GERTEC, quanto ao recurso 
apresentado pelo profissional R.S.C Protocolo nº 1021664/2019 – Após 
análise da comissão, decidiu-se pelo devido encaminhamento a 
Assessoria Jurídica para sua análise e apresentação ao Plenário CAU/AM 
de 18/12/2019. 

 
Fonte 3 – SECRETARIA / ADMINISTRATIVO 
Encaminhamento 3.1 – Quantos as datas de reuniões para compor calendário oficial 

CAU/AM 2020, decidiu-se em que as mesmas ocorrerão 02 (duas vezes) 
ao mês, a primeira ocorrerá numa quarta-feira e outra numa quinta-feira 
antecedente a Reunião Plenária CAU/AM.  

 

ENCAMINHAMENTOS  

Fonte COMISSÃO 
Encaminhamento PAUTA PRÓXIMA PLENÁRIA 

- Apresentação de calendário de reuniões da comissão 2020. 
- Solicitação de assistência viagens aos representantes do CAU/AM, em 
viagens. 
- Solicitação de seguro de vida aos analistas de fiscalização.  
- Dificuldades quanto ao evento de Exposição dos trabalhos acadêmicos 
nos shoppings.  
- Dificuldades administrativas e jurídicas no planejamento e execução de 
atividades externas do Conselho.  
- Delegações e atribuições na formulação dos projetos/planejamentos da 
comissão.  
- Protocolo nº1021664/2019 – Análise Jurídica. 
 
GERTEC 
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- Oficio ao polo EAD da faculdade FAMETRO do município de Tabatinga-
AM, a fim de verificar a situação do Curso de Arquitetura e Urbanismo 
daquele município.  

 

 

 

 

 

 

 
 

KLEYTON MARINHO DA SILVA 
COORDENADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÉSSICA HALL FERREIRA 
SECRETARIA CAU/AM 

 

IVONE ROCHA DE SOUSA LEITE  
MEMBRO 

 

EDMAR DE OLIVEIRA ANDRADE 
COORDENADOR ADJUNTO 


