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ATA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO, 1 

001/2016, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – 2 

CAU/PB. Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 3 

dez horas e quarenta e oito minutos, iniciou-se a reunião na sede do CAU/PB, 4 

localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta 5 

Capital, sob a coordenação da conselheira Arquiteta e Urbanista Amélia de 6 

Farias Panet Barros, coordenadora da Comissão de Exercício Profissional, Ensino 7 

e Formação do CAU/PB. Estiveram presentes, além da Coordenadora, os membros 8 

da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação, os conselheiros Silton 9 

Henrique do Nascimento, Márcia Maria Leite Barreiros Visani e Sônia Matos Falcão. 10 

Participou como convidado o Gerente Técnico e de Fiscalização Daniel Marques. Foi 11 

justificada a ausência do conselheiro Paulo Sérgio A. Peregrino. Aberta a reunião, a 12 

Coordenadora agradeceu a presença de todos e deu seguimento a pauta na ordem 13 

que segue: Ordem do dia 1.1: Discussão das ações para 2016 – Relatora: 14 

coordenadora Amélia Panet; A coordenadora da CEPEF solicitou aos demais 15 

conselheiros a proposição de algumas ações a serem realizadas no exercício de 16 

dois mil e dezesseis. A relatora propôs que ficassem definidas na ocasião para o 17 

primeiro semestre pelo menos uma ação voltada ao exercício profissional e outra à 18 

ensino e formação. Amélia Panet questionou o Gerente Técnico e de Fiscalização 19 

sobre o andamento dos processos referentes às denúncias sobre os estudantes de 20 

arquitetura que estariam exercendo a profissão ilegalmente na cidade de Patos. 21 

Daniel Marques informou que esteve na cidade de Patos nos dias onze e doze de 22 

fevereiro a convite da FIP para proferir palestras sobre ética e apresentação do 23 

SICCAU com o Assessor Jurídico do CAU/PB, Welison Silveira, e que aproveitou a 24 

oportunidade para conversar com a coordenadora do curso de arquitetura sobre o 25 

assunto. A coordenadora do curso afirmou que ainda não havia fornecido o 26 

endereço dos estudantes pois o jurídico da instituição alegou que essas informações 27 

não poderiam ser passadas. A conselheira Sônia Matos ressaltou que o CAU/PB 28 

como autarquia federal deveria ter acesso aos endereços dos estudantes por parte 29 

da instituição. Daniel Marques relatou ainda que Welison Silveira está aguardando 30 

uma resposta formal da referida faculdade para se pronunciar. A coordenadora da 31 

CEPEF destacou que é necessário dar andamento a essa questão e que 32 

poderia ser feita uma campanha dando destaque, dentre outros assuntos, ao 33 

exercício ilegal da profissão por parte de estudantes enfatizando os prejuízos 34 

que teriam caso fossem por esse caminho, que pode incluir a não conclusão 35 

do curso. Além disso, a conselheira afirmou ser importante destacar também os 36 

prejuízos para quem contrata um profissional que não tem a qualificação necessária. 37 

O conselheiro Silton Henrique lembrou que na reunião da Comissão de Ética e 38 

Disciplina ficou decidido que o coordenador da Comissão entrará em contato com os 39 

coordenadores dos cursos de arquitetura das instituições de ensino para agendar 40 

datas de visitas com o intuito de conversar com os alunos sobre ética. Silton 41 

Henrique afirmou que essas visitas poderiam ser feitas em parceria com a CEPEF. 42 

Desse modo, após amplas discussões, foram feitos os seguintes 43 

encaminhamentos: I) Uma das prioridades será o encaminhamento dos 44 

processos referentes às denúncias de estudantes que praticam o exercício 45 

ilegal da profissão. II) A Coordenadora solicitou dos conselheiros que tragam 46 

na próxima reunião sugestões para o desenvolvimento da campanha proposta 47 

para os alunos. III) Será preparado um material de veiculação para a 48 

campanha. O material seria elaborado pela CEPEF e CED em conjunto. IV) 49 

Deverá ser elaborada uma palestra formal para dar o suporte às visitas nas 50 

universidades. V) Dar continuidade à campanha relacionada à Reserva 51 

Técnica, pois já foi feita a reunião com os grupos, faltando ainda a reunião 52 
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com os profissionais. VI) Solicitar da Diretoria um posicionamento sobre a 53 

Resolução 51 para atuação da fiscalização. VII) Verificar o que o CAU/PB pode 54 

fazer para apoiar ou promover eventos sobre normas de desempenho para 55 

condomínios. Ordem do dia 1.2: Análise dos processos pendentes no SICCAU – 56 

Relatora: Coordenadora Amélia Panet; A relatora comunicou aos conselheiros da 57 

CEPEF que irá analisar os processos pendentes e redistribuir entre os 58 

membros da Comissão. Extra Pauta: Aprovação do adesivo para a campanha de 59 

ética – Relatora: Coordenadora Amélia Panet: Item de pauta transferido para a 60 

próxima reunião da CEPEF. Encerramento: Às doze horas e vinte minutos, a 61 

coordenadora agradeceu a presença de todos, e, não havendo mais nada a tratar, 62 

deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 63 

aprovada pelos presentes, vai digitada por mim, Yngrid Cabral Lima da Costa, 64 

Assistente Administrativa deste Conselho, e assinada pela Coordenadora da 65 

Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação e pelos conselheiros que se 66 

fizeram presentes. 67 

 68 

Arq. e Urb. Amélia de Farias Panet Barros          _________________________________ 69 

Coordenadora da CEPEF 70 

 71 

Yngrid Cabral Lima da Costa                                _________________________________ 72 

Assistente Administrativa do CAU/PB 73 

 74 

Membros Presentes da CEPEF: 75 

 76 

Arq. e Urb. Márcia Mª Leite Barreiros Visani      _________________________________ 77 

 78 

 79 

Arq. e Urb. Silton Henrique do Nascimento        _________________________________ 80 

 81 

 82 

Arq. e Urb. Sônia Matos Falcão                            _________________________________ 83 


