ATA DA 1º REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO E EXERCÍCIO
PROFISSIONAL – CALENDÁRIO DA COMISSÃO, RESPOSTA AS DENÚNCIAS, OFÍCIO AS
UNIVERSIDADES E REGISTROS PROFISSIONAIS.

Aos dias vinte e dois de março de dois mil e dezesseis, com início as treze horas, na
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, situado na Avenida Carlos
Gomes, número quinhentos e um, bairro Caiari, Porto Velho, a primeira reunião da
comissão de ensino e formação e exercício profissional, com objetivo de aprovar as
datas das posteriores reuniões, debater as respostas as denúncias feitas pelos
arquitetos e urbanistas Silvio Machado e João Alves de Lacerda, Início dos estudos
sobre a realização do terceiro Fórum Cívico do Conselho de Arquitetura, Cobrança dos
ofícios enviados as Instituições de Ensino Superior sobre a Resolução número
cinquenta e um - CAU/BR, Levantar pontos de discussão a serem levados ao Seminário
da Comissão de Ensino e Formação que acontecerá em Brasília no dia seis de maio. A
reunião foi guiada pelo coordenador da comissão, conselheiro Giovani da Silva
Barcelos, contou com a participação do conselheiro Stainer Barbosa Barbosa, o
conselheiro suplente Paulo Henrique Souza Barbosa, o funcionário Audrey Faiands
Carvalho Macedo que assessora a comissão em questões pertinentes ao exercício
profissional e a funcionária Márcia Cristina Barbosa de Souza Romano, que assessora a
comissão em questões pertinentes ao Ensino e Formação. Inicialmente o coordenador
da comissão apresentou o calendário de reuniões de dois mil e dezesseis, que fora
aprovado com unanimidade por todos os membros, inclusive seu horário, que ficou
estabelecido às treze horas. Foram apresentadas as denúncias feitas pelos Arquitetos e
Urbanistas João Alves de Lacerda e Silvio Machado, que foram analisadas pelos
membros presentes, e também feitas as alterações necessárias. Ficou decidido que as
mesmas serão respondidas pelo mesmo canal de onde foram originadas. Foi também
debatido sobre a demora das Instituições de Ensino Superior, quanto as respostas aos
ofícios que foram enviados no mês de dezembro de dois mil e quinze, que falam acerca
da atualização do cadastro das Instituições junto ao CAU, além da cobrança dos RRT
cargo e função dos professores e cumprimento a Resolução número cinquenta e um.
Ficou decidido que novos ofícios deverão ser enviados para as mesmas, reiterando as
informações anteriormente prestadas e pondo prazo para resposta. Deverá constar no
teor do mesmo, que a não resposta dentro do prazo estipulado, acarretará notificação
a IES. Os conselheiros foram informados do seminário da CEF, que acontecerá em
Brasília no dia seis de maio e ficou aberto à participação de todos. O conselheiro
Stainer se prontificou a participar do mesmo. O início aos estudos do terceiro Fórum
Cívico do CAU/RO, ficou para próxima reunião devido o horário já adiantado. Nada
mais havendo a tratar. Eu, Márcia Cristina Barbosa de Souza
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Romano......................................., funcionária do CAU/RO que atuei, inclusive para
lavratura desta Ata, de ordem do Coordenador da Comissão de Ensino e Formação e
Exercício Profissional Giovani da Silva Barcelos. Definitivamente lida e aprovada por
todos e assinada.

Porto Velho, 22 de março de 2016.
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