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SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEAU-CAU/PB 2020 

 

DATA 07 de agosto de 2020  HORÁRIO 11h09 às 11h49 

LOCAL João Pessoa/PB 

 

 

 Ricardo Victor de Mendonça Vidal -Presidente do CAU/PB 

CAU/CAU/BR) 

Membro 

Fabiano de Melo Duarte Rocha-Representante do IAB.pb Membro 

Washigton Dionísio Sobrinho-Representante CEPEF-

CAU/PB 

Membro 

Gabriel Lucas Leodegario Silva - Representante FeNEA Membro 

Welison Silveira (Assessor Jurídico) Assessoria 

 Mércia Valéria Pinho (Secretária Geral da Mesa CAU/PB) 

 

 

 

Comunicações 

Responsável Ricardo Vidal 

Comunicado Não Houve 

 

 

Responsável Fabiano Melo 

Comunicado Não Houve  

 

 

Responsável Gabriel Lucas 

Comunicado 

No dia 26 de julho, a FeNEA realizou sua reunião geral nacional que 

acontece mensalmente, trazendo os repasses do que está sendo 

realizado pelas diretorias regionais e específicas da Federação. Nesta 

reunião, tivemos alguns trabalhos que tiveram maior destaque de 

discussão. Um deles foi o de revisão do Estatuto da FeNEA, que 

conta com o apoio da FNA e previsão de um CoNEA Estatutário 

(Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Arquitetura e 

Urbanismo) para outubro, onde a proposta do estatuto deve ser 

apresentada. Outro trabalho foi o de Revisão do POEMA (Projeto de 

Orientações à Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo), que 

está em fase de redação com previsão de apresentação em também 

para outubro. 

Com relação ao momento de Pandemia, a FeNEA, em parceria com a 

AsBEA lançaram um questionário de mapeamento sobre as situações 

de ensino, pesquisa e extensão durante este período, buscando 

identificar características e ocorrências nas instituições de ensino 

superior sobre a qualidade das modalidades de ensino e saúde dos 

estudantes. O questionário não está obtendo o alcance desejado, sendo 

assim, é de fundamental importância que tenhamos um apoio maior 

das demais entidades para que possamos ter um maior apanhado de 

informações. Neste momento, estão sendo publicados resultados 
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parciais da pesquisa como estratégia de engajamento. 

A última reunião da Diretoria Regional Nordeste aconteceu no dia 23 

de julho, tendo um caráter mais organizacional, com o intuito de 

planejar a gestão para o segundo semestre do ano. A próxima reunião 

foi agendada para o dia 13 de agosto e contará com a presença de 

representantes de Centros e Diretórios Acadêmicos da regional. O 

convite foi feito através de um grupo de representantes do Nordeste 

criado a partir do questionário de mapeamento de CA/DAs lançado 

em abril. O objetivo é o de aproximar a Federação de suas bases e 

desenvolver projetos em conjunto. 

No final de agosto, acontecerá no Rio Grande do Norte o CoCADA – 

Conselho de Centros e Diretórios Acadêmicos – que está sendo 

organizado pela CAUSA, o Centro Acadêmico da UFERSA de Pau 

dos Ferros, com o apoio da FeNEA. Nesse evento temos a perspectiva 

de eleger o representante da FeNEA a ser indicado para compor o 

CEAU – CAU/RN, com o objetivo de ampliar a participação da 

Federação nos Colegiados do Nordeste. O contato com o CAU/RN foi 

estabelecido e estamos no aguardo de orientações. 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

1 Aprovação da Súmula 01/2020  

Fonte Coordenador do CEAU-CAU/PB 

Relator  Fabiano de Melo 

Encaminhamento A súmula foi aprovada por unanimidade. 

  

2 O Ensino durante e pós pandemia  

Fonte Representante da FeNEA 

Relator  Gabriel Lucas 

Encaminhamento 

Por unanimidade foi acolhida a proposta da FeNEA em realizar um 

evento tendo como base um evento que foi realizado em Santa 

Catarina. Ficou acertado que Gabriel Lucas encaminhará até o dia 

14/08 a proposta para o Fórum de Coordenações de Arquitetura e 

Urbanismo da Paraíba, para ser debatido entre os membros do 

CEAU e em seguida ser encaminhada para aprovação do Plenário 

do CAU/PB. 

 

3 Plano de trabalho para segundo semestre 2020  

Fonte Coordenador do CEAU-CAU/PB 

Relator  Fabiano de Melo 

Encaminhamento 

Por unanimidade ficou definido que além do evento de ensino e 

formação, faríamos um outro evento virtual sobre Exercício 

Profissional e Fiscalização. Além destes dois eventos faríamos a 

carta aos candidatos, a partir da carta do CEAU/BR. A carta deverá 

ser entregue as a algumas cidades da grande João Pessoa e uma das 

cidades do sertão.  
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FABIANO DE MELO DUARTE ROCHA  

Coordenador do CEAU-CAU/PB 

 

 

 

RICARDO VICTOR DEMENDONÇA VIDAL 

Presidente do CAU/PB 

 

 

WASHIGTON DIONÍSIO SOBRINHO 

Coordenador da CEPEF-CAU/PB 

 

 

 

GABRIEL LUCAS L. SILVA 

Representante da FeNEA 

 

 

 

MÉRCIA VALÉRIA PINHO DO NASCIMENTO 

Secretária geral do CAU/PB 
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