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1. Verificação do quórum 

 

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

Comissão de Exercício Profissional. 

 
Presenças CEF: Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego, Carlos Eduardo 
Nunes Ferreira, Patrícia Cordeiro, Wanda Vilhena Freire. 
 
Convidado: 
 
Vitor Halfen - FENEA 

 

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária anterior 

A Ata da Reunião anterior foi apreciada e aprovada. 

 

3. Assuntos Discutidos / Deliberações 

3.1 Congresso e Conferencia 

O Coordenador da Comissão, Carlos Eduardo Nunes Ferreira, representante 

da Comissão de Ensino e Formação do CAU/RJ no XX Congresso Brasileiro de 

Arquitetos, realizado em Fortaleza, compartilhou da experiência com os conselheiros 
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membros desta Comissão, relatando que apesar de não ter havido muitos assuntos 

que se remetem aos interesses da comissão, foram levantadas questões em torno da 

batalha travada contra o regime de RDP que foi repudiado e por hora garantido. 

Relatou ainda que foi apresentada pelo Congresso, Carta de sua criação, 

tratando sobre os princípios como: A Cidade é Um Lugar Privilegiado da Inovação o 

Mundo Contemporâneo, Uma Agenda Sobre Arquitetura e Desenvolvimento Urbano, 

Os serviços Públicos e a Mobilidade Urbana. 

Informou também que o Congresso Brasileiro de Arquitetos está em discussão 

de novas propostas de Curso tais como, Currículo que também foi encaminhada pela 

UNIFESP. 

Por fim, levantou a discussão sobre a implantação do exame da ordem ao final 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo, relatando que tal discussão gerou uma votação, 

onde a maioria decidiu pela não implantação do exame da ordem, tendo como 

principal manifestação a FENEA que defende a não implantação do exame. 

3.1.2 CEF/BR 

O Coordenador da Comissão, Carlos Eduardo Nunes Ferreira, relatou que a 

reunião da CEF/BR tratou das questões da Resolução 26 que dispõe sobre o registro 

de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, 

diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências e 

que foi alterada pela implantação da Resolução 63, que trata do registro de arquitetos 

e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados 

por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

Discutiram sobre qual seria a melhor Resolução a ser adotada para se tratar a 

questão e com relação a postura do CAU/RJ, o Coordenador Carlos Eduardo Nunes 

Ferreira se posicionou à favor de vigorar a Resolução 63. Os membros da Comissão 

concordam com sua posição. 
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Diante o exposto, ficou deliberado que será encaminhado às Instituições 

Federal de Ensino, memorando que sugere que ao revalidarem ou desvalidarem 

diplomas, que as informações sejam imediatamente encaminhadas para o CAURJ. 

O Coordenador da Comissão, Carlos Eduardo Nunes Ferreira sugeriu que 

fossem realizados encontros com estas Instituições Federal de Ensino para tratarem 

melhor da questão. 

 

3.2 Processos 

Para a deliberação dos processos, foi convidada à participar da Reunião a 

Gerente Técnica, Maria Carolina Mamede. 

Foram deliberados os processos cujos autores são respectivamente Rita Maria 

Braga e Daniel Felipe, ambos deferidos com parecer favorável. 

4. Assuntos Gerais 

4.1  Carteirinha de Estudante CAURJ 

Após se discutir bastante qual a melhor maneira do CAURJ ser mais presente 

na vida dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, optou-se pela questão da 

vigilância dos estágios e das práticas profissionais. 

Vitor Halfen, representante da FENEA, convidado a participar desta reunião, 

informou que a FENEA pretende fazer uma pesquisa sobre a vida dos estagiários de 

Arquitetura e Urbanismo visando a contribuição do CAURJ para posterior fiscalização. 

O Coordenador da Comissão, Carlos Eduardo Nunes Ferreira lembrou aos 

presentes que faz parte do Plano de Ação da comissão realizar visitas as Instituições 

de Ensino, podendo incluir no projeto uma Plenária Aberta para se discutir a questão. 

Para compor a mesa das Plenárias, fica deliberado que haverá um representante do 

CAURJ, um representante da FENEA e um Representante das instituições de Ensino. 
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4.2  33º Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo  

O Coordenador da Comissão, Carlos Eduardo Nunes Ferreira comunicou aos 

presentes que pretende convidar a ABEA para participar do 33º Encontro Nacional 

sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado em Balneário Camboriú SC, 

na Univale, entre 29 e 31 de outubro de 2014, tendo como tema o Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo Teoria e Prática. 

Diante o exposto, a Conselheira Wanda Vilhena sugere que as visitas às 

Instituições de Ensino sejam realizadas com certa antecedência do evento. Todos 

concordaram com a sugestão. 

 

      Assinaturas – Conselheiros Presentes: 

 

Andrea Queiroz da S. F. Rego - ________________________________________ 

Carlos Eduardo Nunes Ferreira - ______________________________________ 

Patrícia Cordeiro - __________________________________________________ 

Wanda Vilhena Freire - _______________________________________________ 

 

Assessora às Comissões e ao Plenário 

Iná Dias Moraes – ___________________________________________________ 


