
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2017 

 

Data: Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 

Local:  CAU/RJ – Av. República do Chile, 230 / 23º andar – Centro/RJ 

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 15: 40 h 

Término: 18:10 h 

1. Verificação do Quórum 

 

1.1.  Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Primeira Reunião Ordinária da 

Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – 

CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa. 

Conselheiros presentes: 

 

Cláudia Baima Mesquita, Eduardo Carlos Cotrim Guimarães, Júlio Cláudio da Gama Bentes e 

Patrícia Cavalcante Cordeiro. 

Apoio Técnico/Administrativo: 

Diane Bianchi – Gerente Técnica Interina 

Márcia Câmara Bandeira de Figueiredo – Analista Técnica  

Rosane Barreto – Secretária-Geral da Mesa  

2. Eleição do Coordenador e Coordenador Adjunto 

 
2.1. Eleito por unanimidade o Conselheiro Júlio Cláudio da Gama Bentes como Coordenador da 

CEF; 

2.2. Eleito por unanimidade o Conselheiro Leonardo Marques de Mesentier como Coordenador 

Adjunto da CEF. 

3. Definição da Agenda Anual 

 
3.1. Definido que as reuniões ordinárias da CEF ocorrerão na terceira sexta-feira de cada mês, às 

15 horas; 

3.2. Reunião Conjunta CEF+CEP+CPU – Curso de Capacitação para Assistência Técnica – 

sugestão de data: 09.03.17 (quinta-feira) às 15 horas e inclusão da CED-CAU/RJ; 
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3.3. Reunião extraordinária da CEF com os diretores e coordenadores das Escolas de Arquitetura 

(FAU-UFRJ, UFF e UERJ), com o intuito de articular e manifestar apoio do CAU/RJ - data sugerida: 

24.03.17; 

3.4. Seminário aberto – Capacitação para Assistência Técnica (Cursos e Seminários) – Final de 

março ou meado do mês de abril; 

3.5. Organizar reunião com a Diretoria do IAB (Reunião Ordinária da CEF) para discutir o Edital do 

Prêmio Grandjean de Montigny – maio; 

3.6. Fórum das Escolas mais o Prêmio Grandjean de Montigny – mês de agosto;  

3.7. Seminário de Residência Profissional – mês de setembro; 

3.8. Entrega do Prêmio do Grandjean de Montigny– 08 de dezembro; 

3.9. Elaborar Ofício para enviar às coordenações dos cursos a fim de verificar a existência de 

cadeira.  

3.10. Palestras conjuntas CEF e CED nas IES, sempre ter um representante de uma e outra 

comissão e que haja coleta de dados biométricos, considerando o calendário da Fiscalização e 

GERTEC; 

3.11. Reunião conjunta no CAU/SP, com a CEF-CAU/RJ e CEF e DEF-CAU/SP com participação 

de duas analistas técnicas ou uma analista e a gerente técnica do CAU/RJ (consultar CAU/SP); 

3.12. Participação do Coordenador da CEF-CAU/RJ no Encontro Anual da ABEA – ENSEA  

(pesquisar data). 

4. Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas 

 
4.1. Correspondência Recebida: Encaminhamento feito pelo Presidente do CAU/RJ à CEF, para 

conhecimento e desdobramentos: Ofício CAU/BR nº 067/2016-PR, de 28.12.16 - Assunto: 

Deliberação CEF-CAU/BR nº 169/2016, relativa a programas de integração com o segmento 

estudantil. Referência: Envio da agenda de 2017 da CEF-CAU/RJ, relatórios do Fórum de Escolas 

de Arquitetura e Relatório final da GERTEC com a CEF; anexar o edital do Prêmio Grandjean de 

Montigny e o relatório de viagem da vencedora do concurso, caso já tenha voltado de viagem. 

5.  Conhecimento do Plano de Trabalho aprovado no Planejamento Estratégico 

5.1. O Coordenador fez a leitura do Plano de Trabalho e pontuou alguns assuntos que serão 

tratados na agenda anual; 

5.2. Elaborar Ofício para enviar às coordenações dos cursos a fim de verificar a existência de 

cadeira específica de prática profissional e/ou de ética, além de solicitar a ementa da disciplina. 

Consultar ao calendário publicado nos sites oficiais dos cursos; 
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5.3. Elaborar carta para os coordenadores de curso sobre palestra e participação das colações; 

5.4. Reunião conjunta no CAU/SP, com a CEF-CAU/RJ e CEF e DEF-CAU/SP com participação de 

duas analistas técnicas ou uma analista e uma gerente técnica do CAU/RJ (consultar CAU/SP); 

5.5. Participação do Coordenador ou outro membro da CEF-CAU/RJ no Encontro Anual da ABEA – 

ENSEA (pesquisar data). 

6. Assuntos de Interesse Geral 

 
6.1. Agendamento Reunião Conjunta CEF+CEP+CPU – Curso de Capacitação para Assistência 

Técnica – sugestão de data: 09.03.17 (quinta-feira) às 15 horas e inclusão da CED-CAU/RJ; 

6.2. Seminário aberto – Capacitação para Assistência Técnica (Cursos e Seminários) – Final de 

março ou meado do mês de abril. 

7. Extra Pauta 

 
7.1. Carta de apoio à FAU/UFRJ e seus possíveis desdobramentos – sugestão de uma reunião 

extraordinária com os diretores e coordenadores das Escolas de Arquitetura (FAU-UFRJ, UFF e 

UERJ), com o intuito de articular e manifestar apoio do CAU/RJ - data sugerida: 24.03.17; 

7.2.  Carta da ABEA contra o ensino a distância – Solicitado à Assessoria de Comunicação dar 

publicidade à manifestação feita pelo CAU/BR em apoio à Carta da ABEA, com a reiteração de 

apoio da CEF-CAU/RJ;  

7.3.  Mapeamentos de cursos no RJ – A Analista Técnica Márcia Figueiredo realizou o 

mapeamento dos cursos novos encontrados no portal do e-MEC. Solicitado pautar na Reunião 

Ordinária da CEF de abril o mapeamento com a participação do Coordenador da CEF-CAU/BR, 

José Geraldine; continuar o mapeamento e realizar investigação sobre os cursos novos a partir das 

informações obtidas do portal e-MEC, enviar ofício para as novas escolas com o intuito de conhecer 

o funcionamento dos cursos e obter aproximação do CAU/RJ com as mesmas. 

8. Encerramento 

 

O Coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAU/RJ dá por encerrada a presente 

sessão às 18:10 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Ordinária 001/2017, que 

considera a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

Júlio Cláudio da Gama Bentes  ____________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 

SGM. 


