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PROCESSO Protocolo nº 1634715/2022 

INTERESSADO CEF-CAU/SE 

ASSUNTO 
Chamada Aberta de Boas Práticas Pedagógicas no Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo em Sergipe 

DELIBERAÇÃO Nº 029/2022 – CEF-CAU/SE 

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

videoconferência, no dia 31 de outubro de 2022 às 09h00min, no uso das competências que lhe conferem 

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

 

Considerando que o art. 1º do Regimento Interno do CAU/SE prevê, em seu dentre as suas finalidades 

“pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo"; 

 

Considerando que para o desempenho de seu papel institucional, o art. 2º do Regimento Interno do 

CAU/SE prevê o desenvolvimento de ações “promotoras de condições para o exercício, a fiscalização e o 

aperfeiçoamento das atividades profissionais, podendo ser exercidas isoladamente ou em parceria com 

outros CAU/UF ou com o CAU/BR, com Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo 

(IES), nele cadastradas, com entidades representativas de profissionais, com órgãos públicos, com 

organizações não governamentais, e com a sociedade”; 

 

Considerando que o art. 3º do Regimento Interno do CAU/SE define como competências e finalidades do 

Órgão, dentre outras “zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização cultural e técnico-

científica do exercício da Arquitetura e Urbanismo”; e 

 

Considerando que o art. 93 do Regimento Interno do CAU/SE determina que o CAU/SE realize ações que 

estimulem a promoção da educação, através da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SE. 

 

DELIBEROU: 

 

1. A publicação da Chamada Aberta de Boas Práticas Pedagógicas do Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo em Sergipe com o objetivo de tornar público experiências bem-sucedidas no ensino e na 

formação de arquitetos(as) e urbanistas nos cursos do Estado de Sergipe, de forma a publicizar essas 

práticas. 

 

2. Encaminhar para Presidência do CAU/SE para procedimentos necessários. 

 

 

Aracaju – SE, 31 de outubro 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 
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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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