SÚMULA 002A/2017
CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO – CAU/SP e
COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES
REUNIÃO AMPLIADA 002A/2017

DATA: 30/05/2017

1

PAUTA:

2

1) Novo Regimento do CAU/BR;

3

2) Apresentação de Balanço das Comissões Permanentes do CAU/SP.

4

RELATO:

5

- Lista de Presença em anexo.

6

- Ausências Justificadas:

7
8

- Ausência não justificada: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moren;
Coordenador da CExP Edmilson Queiroz Dias

9

- Início da Reunião às 15h15min.

10
11

Item 1 – Novo Regimento do CAU/BR:

12
13
14
15

- Presidente Gilberto Belleza: inicia informando que quer equalizar as questões
junto às Comissões Permanentes em relação ao Novo Regimento do CAU/BR
pois o Regimento Interno do CAU/SP deverá, de alguma forma, estar nele
referenciado.

16
17
18

Item 2 – Apresentação de Balanço das Comissões Permanentes do
CAU/SP:

19
20
21

- Presidente: inicia informando que a finalidade da reunião é para saber e
compartilhar entre os presentes o que as Diretorias e as Comissões
Permanentes vêm realizando; abre a palavra para os presentes.

22
23
24
25
26
27
28

- Coordenador Flávio: comenta que os procedimentos são feitos pela equipe
técnica da DEF, sem que seja feito consulta à Comissão; que uma das
atividades da Comissão diz respeito sobre o registro de profissionais formados
no estrangeiro; que quando os interessados entram aqui (no CAU) há uma
série de exigências burocráticas; que a segunda parte mais importante que a
Comissão tem feito é a aproximação com as escolas; que no de 2016 visitaram
5 (cinco) escolas e nesse ano também já visitaram 5 (cinco) escolas; que
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

realizaram atividade conjunta com a DEF com a presença de cerca de 50
(cinquenta) coordenadores de curso; que foi interessante porque ficou claro
que o CAU deve se aproximar das escolas; que a aproximação com os
coordenadores de cursos é no sentido de trabalhar junto com eles em reuniões
nas Regionais; que no último dia do evento dois assuntos chamaram atenção,
sendo um relativo à formação dos alunos e o outro sobre o “EAD”; que na sua
opinião, por mais que se queira ser contra, acha que o “EAD” não tem volta;
que no Seminário que ocorrerá em agosto uma das discussões deverá ser
sobre isso; que deverá ser discutido com maturidade que possibilite levar
proposta ao MEC em relação a critérios para EAD; que na Universidade Brás
Cubas, em Mogi das Cruzes, já existem cursos por “EAD” e que, está previsto
que comece a acontecer EAD na arquitetura e urbanismo também; que foram
verificados problemas nas Regionais com os recém formados; que querem
discutir a fiscalização nas escolas para terem a visão de como a Comissão
pode colaborar.

44
45

- Presidente: propõe que sejam apresentados ao Plenário como estão
ocorrendo todas essas discussões relativas ao “EAD”. APROVADO.

46
47

Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

48
49
50
51

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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