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SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU/DF 

DATA  19 de novembro de 2020 HORÁRIO 12h às 14h 

LOCAL Videoconferência 

PARTICIPANTES 

Pedro Roberto da Silva Neto 

(Coordenador) 
Representante AEarq/DF 

André Tavares (Coordenador-adjunto) Representante FeNEA 

Daniel Mangabeira da Vinha Presidente CAU/DF 

José Henrique Pereira de Freitas Representante IAB/DF 

Lúcia Helena Ferreira Moura Representante ABAP/DF 

Luciana Jobim Navarro 
Representante Sindicato 

dos Arquitetos DF 

Antonio Rodrigues da Silva (Joe)  Representante ABEA 

SECRETARIADO Juliana Severo dos Santos 

  

Verificação do quórum 

Encaminhamento 
Houve quórum necessário para realização da reunião. Justificaram 

suas ausências os representantes: Gabriela de Souza Tenorio e 

Rogério Markiewicz.  

  

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada por unanimidade. 

  

Leitura e aprovação da Súmula da 9ª Reunião Ordinária de 2020 

Encaminhamento A súmula foi aprovada por unanimidade. 

 

ORDEM DO DIA 

   

1 Eleições CAU/DF 

Fonte CAU/DF 

Encaminhamento 

O presidente do CAU/DF Daniel Mangabeira da Vinha parabenizou 

a chapa eleita nas eleições CAU 2020, ressaltou a importância da 

participação das entidades integrantes do CEAU/DF na gestão 2021-

2023 e destacou o aumento da diversidade entre os conselheiros 

eleitos e os benefícios que isso trará para todo o conselho. Declarou 

que é um grande ganho a manutenção das reuniões mensais do  

Colegiado de Entidades Distritais de Arquitetura e Urbanismo do 

Distrito Federal e que espera que isso resulte em mais ações do 

CEAU/DF nos próximos anos. 

 

2 Calendário de Reuniões 2021 - Sugestões de datas 

Fonte CEAU/DF 
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Encaminhamento 

Os representantes concordaram em manter as reuniões do 

CEAU/DF na 4ª semana do mês, preferencialmente às quintas-

feiras. 

 

Assuntos Gerais 

 

1 Informes CAU/DF 

Fonte CAU/DF 

Encaminhamento 

O presidente do CAU/DF Daniel Mangabeira da Vinha informou que 

a reimpressão do guia “Brasília: roteiro de arquitetura, caderno de 

notas” incluirá as 30 edificações indicadas ao Selo CAU/DF 

Arquitetura de Brasília em 2020. Declarou que o trabalho do arquiteto 

e urbanista Danilo Matoso Macedo é excepcional e que a reimpressão 

da publicação faz parte das ações do CAU/DF em comemoração aos 

60 anos de Brasília. Comunicou que o 8º Encontro do CAU/DF 

acontecerá virtualmente nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro de 

2020. Relatou sobre o sucesso do 1º Prêmio TCC do CAU/DF, 

promovido pela Comissão de Ensino e Formação.  

 

2 “Reconstruindo Repertório: trajetórias negras” 

Fonte  Sindicato dos Arquitetos do DF 

Encaminhamento  

A representante Luciana Jobim Navarro informou sobre o evento 

“Reconstruindo Repertório: trajetórias negras”, uma transmissão ao 

vivo via Facebook realizada pelo Sindicato dos Arquitetos do DF, o 

IAB-DF e o coletivo Arquitetas (in)Visíveis e que acontecerá no dia 

19 de novembro de 2020, às 18h30.  

  

3 Informes FeNEA 

Fonte  FeNEA 

Encaminhamento  

O representante André Tavares relatou que alunos de duas 

Instituições de Ensino Superior particulares procuram a FeNEA para 

denunciar a prática de “aulões nacionais” durante o período da 

pandemia. As aulas consistem em aulas por chamada de vídeo com 

apenas 1 professor lecionando para uma turma de mais de 300 

alunos, de forma que o docente não consegue sanar as dúvidas de 

todos os estudantes e o aprendizado dos estudantes foi muito 

prejudicado. Informou que a FeNEA enviou uma carta para a 

coordenação nacional de cada instituição, mas que não obtiveram 

resposta. A representante Luciana Jobim Navarro relatou que as 

faculdades mencionadas pelos estudantes realizaram demissões em 

massa e reduziram bastante o quadro de professores. A representante 

Lúcia Helena Ferreira Moura colocou que sentia falta da posição da 

Comissão de Ensino do CAU/DF e relembrou um fato em que a 

Comissão de Ensino do CAU/BR se manifestou junto a uma 

instituição de ensino. O presidente do CAU/DF Daniel Mangabeira 

da Vinha propôs o encaminhamento da matéria ao CEAU/BR, para 
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que o CAU/BR tenha ciência e possa dialogar com o Ministério da 

Educação. Após breve debate, o CEAU/DF decidiu manifestar-se 

sobre a matéria através de uma carta, que ainda será redigida.  

                  

 

                  Atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.    

  

  

 

  

DANIEL MANGABEIRA DA VINHA  

Presidente do CAU/DF  

  

 

 

FLÁVIO SOARES OLIVEIRA  

Gerente Geral do CAU/DF  
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