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COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF 
 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2013 

 

Data: Terça feira, 26 de março de 2013 

Local:  CAU/RJ  

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro  

Tel.: (21) 3916-3921 

Horário: 16:00h  

Término: 18:00hs 
 

1. Verificação do quorum mínimo  

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à 3ª Sessão Ordinária da Comissão de 
Ensino e Formação do CAU/RJ, às dezesseis horas. 
 
Presenças: 
Conselheiros: Carlos Eduardo da Silva Costa, Luiz Fernando Donadio Janot, Maurício Monteiro 
Campbell, Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego, Pedro Augusto Lessa, Wanda Vilhena Freire e 
Vicente de Paula Alvarenga Rodrigues. 
 
Apoio Administrativo: 
Arquiteta e Urbanista Adriana Braga Aluotto e Iná Dias 
 
 

2. Súmula da Reunião Ordinária anterior 

2.1. Foi aprovada a súmula da reunião nº002/2013 por todos os presentes. 

3. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas 

3.1. Correspondências recebidas - Não havia correspondências recebidas para a CEF. 

3.2. Correspondências expedidas – Não houve correspondência enviada pela CEF 

4. Comunicados da Coordenação da Comissão Permanente 

4.1. Não há comunicados. 

5. Pauta de assuntos para discussão 

5.1.  Proposta da CEF CAU/RJ para critérios e normas para publicação de livro:  

Conselheiro Pedro Lessa propõe que um dos Conselheiros leia a publicação e faça um 

relato à CEF que, se julgar pertinente, fará uma carta de recomendação à publicação do 
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livro pelo CAU/RJ. Consulta jurídica se a decisão da CEF pode ter divulgação externa  de 

publicações do interesse do Ensino possa acontecer sem a “chancela” do Plenário. 

O Conselheiro Vicente trouxe para apreciação da Comissão o livro “Observatório Nacional” 

e solicitou, caso seja aceito pela CEF a possibilidade de constar no próximo Boletim 

CAU/RJ uma nota sobre o referido livro, encaminhando à comissão editorial do CAU/RJ. 

5.2 Adequação das IES aos critérios de cadastramento SICCAU: 

Deliberação nacional sobre o fim do registro emergencial. Oficiar ao Reitor e Diretório 

Acadêmico das IES a ciência sobre a questão. Encaminhar à Presidência sugestão de 

publicação na mídia através de jornal de grande circulação uma nota sobre o assunto. 

5.3 Exame de Ordem: Será discutido na próxima reunião. 

 

6. Assuntos Gerais 

6.1. Discussão sobre a participação de pessoas externas à Comissão nas reuniões 
da CEF.  

Conselheiro Pedro Lessa sugere representação/participação de uma pessoa na CEF como 
forma de interagir com terceiros os temas discutidos no CAU/RJ como forma de “abrir 
janela” dos conhecimentos discutidos internamente no Conselho. 

Conselheiro Carlos Eduardo quer entender que a contribuição é positiva numa 
determinada questão específica. 

Conselheiro Vicente vê uma janela já aberta que é o projeto “CAU  na Sociedade”. 

Encaminhamento: Comunicar verbalmente e em resposta ao email que conforme 
Regimento Interno do CAU/RJ somente os Conselheiros podem ter assento nas 
Comissões, mas temos o projeto “CAU na Sociedade” aberto a todos e reuniões Plenárias 
onde é aceito a participação de convidados. Agradecendo a vontade de participação, 
informa a data do próximo evento. 

6.2 Exame de Ordem. 

Conselheira Wanda a IES tem atribuição de avaliar o aluno. 

Conselheiro Vicente quer dar credibilidade à avaliação dos cursos pelo CAU. 

Conselheiro Janot é contrário ao Exame. 

Conselheiro Maurício é contrário. A IES avalia o processo como um todo, projeto, 
planejamento. 

Conselheiro Pedro Lessa: O ensino é uma concessão do Governo Federal. É contrário ao 
exame, não percebem o conjunto de ações dentro da escola. 

Conselheiro Carlos Eduardo pensa que avaliar a qualidade da formação é atribuição do 
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MEC e não deve ser feito num momento posterior, mas sim através de avaliações 
periódicas durante a graduação. 

________________________________ FIM ____________________________________ 


