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PROCESSO Protocolo SICCAU nº 1538282/2022, 1576711/2022 e 1599763/2022 

INTERESSADO CEF-CAU/SE 

ASSUNTO Solicitação de reunião extraordinária com a Assessoria Jurídica 

DELIBERAÇÃO Nº 023/2022 – CEF-CAU/SE 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/SE, reunida ordinariamente por 

videoconferência, no dia 12 de setembro de 2022 às 9h00min, no uso das competências que lhe conferem 

o art. 93 do Regimento Interno do CAU/SE, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando as Deliberações nº 024/2022 e 030/2022 da CEF-CAU/BR que decidiram pelo 

sobrestamento dos processos de registros de egressos do curso de arquitetura e urbanismo do Centro 

Universitário AGES – Paripiranga (e-MEC 1203178); 

 

Considerando que há profissionais egressos da citada IES com registro profissional suspenso no CAU/SE, 

assim como processos judiciais em curso; e 

Considerando a necessidade de intercâmbio de informações e alinhamento entre esta Comissão, a 

Assessoria Jurídica e o setor técnico. 

DELIBEROU: 

 

1. Solicitar reunião extraordinária com a Assessoria Jurídica e o setor técnico para alinhamento em 

relação à situação de egressos do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário AGES 

localizado em Paripiranga/BA e os processos judiciais relacionados. 

 

2. Encaminhar para Assessoria Jurídica e Gerência de Operações para providências. 

 

Aracaju – SE, 12 de setembro de 2022. 

Folha de Votação 

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abs. Ausente 

Leonardo Ribeiro Maia  

Coordenador 
X 

  
 

Eduardo Rodrigues dos Santos 

Coordenador Adjunto 
 

  X 

Agripino da Silva Costa Neto 

Membro suplente 
X 

   

 

 

Considerando a autorização do Plenário, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos 

membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e autenticidade das informações prestadas. 

 

 

Hanna Oliveira Moreira 

Gerente de Operações 

Assessora Técnica da CEF-CAU/SE 
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