
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2015 

 

Data: Sexta-feira, 16 de outubro de 2015 

Local:  CAU/RJ  

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

Tel.: (21) 3916-3901 

Horário: 15:45h  

Término: 18:00h 

1. Verificação do Quórum; 

 

1.1.  Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Sétima Sessão 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. 

 

Apoio Técnico/Administrativo: 

Márcia Câmara Bandeira de Figueiredo – Analista Técnica 

Maria Carolina Mamede - Gerente Técnica  

Rosane Barreto – Secretária Geral da Mesa 

 

2. Processos de Registro de Diplomados no Exterior; 

 

2.1. Diligências da CEF do CAU/BR sobre os processos/protocolos tramitados: 

 

2015-1-0522 – Florencia Nobs 

2015-0483 – Tatiana Carolina Lapo Guerreiro 

 

A partir do relato da analista Márcia Figueiredo as solicitações da CEF-CAU/BR foram 

atendidas. 

 

2.2. Apresentação do Processo 2015-1-0533 – JAN CHRISTOPH KAISER, sob os cuidados da   

Gerente Técnica Maria Carolina Mamede – Foi recomendado que a Gerente Técnica oficie o 

profissional, solicitando que nos sejam enviadas as documentações exigidas pela CEF-CAU/BR. 

 

2.3. Relato do processo 2015-0477 de Giacomo Forni – Conselheiro Guilherme Figueiredo –  
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O Conselheiro Guilherme Figueiredo iniciou suas análises que foram acatadas pela CEF/RJ e 

finalizará o preenchimento da matriz curricular. 

 

2.4. Apresentação das atualizações das planilhas: quantitativo e controle de ofícios e respostas –  

A Analista Técnica Márcia Figueiredo apresentou um breve relato sobre a situação dos processos de 

registro de diplomados no exterior em tramitação na GERTEC.   

 

Os requerentes, Cesar Valencia Arroyave, Ivan Belmonte, Luciene Gonçalo Teixeira, serão oficiados para 

tomarem ciência que seus processos ficarão “sob estado” pelo não cumprimento das exigências no tempo 

determinado pela CEF/RJ, e seus nomes serão encaminhados à Fiscalização. 

 

3. Análise da súmula do Fórum CAU/RJ – Escolas de Arquitetura – 2015; 

 

Deliberou-se pela elaboração de uma proposta de agenda acadêmica do CAU/RJ visando o apoio do 

CAU/RJ a elaboração de teses e dissertações, produção bibliográfica, encontros e seminários 

acadêmicos, a ser debatida nas próximas reuniões da CEF-CAU/RJ. 

 

4. Avaliação do Seminário CAU/EAUs e criação de uma rede colaborativa CAU/EAUs; 

 

Deliberou-se pela elaboração de uma proposta de agenda acadêmica do CAU/RJ visando o apoio do 

CAU/RJ a elaboração de teses e dissertações, produção bibliográfica, encontros e seminários 

acadêmicos a ser debatida nas próximas reuniões da CEF-CAU/RJ. Quanto a rede colaborativa o 

Conselheiro Júlio Bentes ficou de buscar maiores informações na área de T.I. 

 

5. Relato do XXXIV ENSEA / XVIII CONABEA, Natal – relatores Conselheiros Alder Catunda, 

Claudia Baima e Julio Bentes; 

 

O Conselheiro Júlio Bentes tratou do registo de estrangeiro individualmente com os membros da 

CEF-CAU/BR. Assistiu a apresentação do seminário e teve destaque a questão da residência 

profissional que está sendo adotada entre a FAUUSP e a Prefeitura de São Paulo. 

 

6. Sugestão de apoio do CAU/RJ à Biblioteca do IAB 

 

A Conselheira Silvia Barboza e o Conselheiro Júlio Bentes ficaram responsáveis de fazer a mediação 

junto ao IAB no sentido de verificar a possibilidade de recuperação da Biblioteca. 
 

 

7. Assuntos Gerais: 

 

7.1. Solicitar parecer jurídico à Assessoria Jurídica do CAU/RJ com relação aos processos de registro 

estrangeiro, quanto a possibilidade de indeferimento sumário pelo CEF-CAU/RJ, por atraso no cumprimento 

da exigência de documentação referente ao ato de revalidação, expedido por IES Pública Brasileira. 
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8. Extra Pauta 

 

8.1. Debate sobre a súmula do seminário CAU/RJ-Escolas de Arquitetura, para refletirmos sobre a 

pesquisa do CAU veiculada pelo programa Fantástico.  

A pesquisa foi analisada pela Comissão e foi proposta a realização de uma agenda acadêmica para o 

CAU/RJ. 

 

8.2. Processo 2015-10529- Marcos Abreu Texeira de Abreu - o requerente é membro da  OA/PT e 

ontem cumpriu a exigência sobre sua solicitação de registro temporário – Após apresentação do 

parecer da analista Márcia Figueiredo, a CEF-CAU/RJ deliberou nada ter a opor ao deferimento. 

  

8.3. Protocolo 308068/2015 - Ana Isabel Abranches Canitos Marques Fidalgo - o requerente 

é membro da OA/PT e no dia 14/10/2015 deu entrada à solicitação de registro temporário 

apresentando documentação completa – Foi adiado para a próxima reunião. 
 
8.4. Processo nº 2015-5-0566 – Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica – 30 anos SOBRAC- Despacho 

do Presidente do CAU/RJ, solicitando parecer da CEF sobre a realização de Convênio entre as partes.  Evento 

será no dia 02.11.15 – Após a apresentação da análise do Conselheiro João Calafate, a CEF-CAU/RJ decidiu 

aprovar o mérito do processo e encaminhá-lo à Presidência do CAU/RJ para a continuidade da análise no que 

tange aos aspectos financeiros.  
 

 

. Encerramento; 

 

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

18:40h. 

Assina abaixo o Coordenador Adjunto da Comissão, presente na Reunião Ordinária 007/2015, que considera a 

presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

Leonardo Mesentier ____________________________________________________________ 

 

________________________________________FIM______________________________________ 


