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PROCESSO 
INTERESSADO CED-CAU/BR 
ASSUNTO Aprovação da ida de conselheiro da CED-CAU/BR para os TreinamentosTécnicos da CED-CAU/BR no ano de 2018, reformulação dos Seminários etransposição de recursos para viabilização. 

DELIBERAÇÃO Nº 027/2018- CED-CAU/BR 

A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília-DF,
na sede do CAU/BR, nos dias 03 e 04 de maio de 2018, no uso das competências que lhe conferem os
incisos de I a  VII do art. 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Deliberação nº 131/2017 - CED-CAU/BR, em que se aprovou o Plano de Ação da CED
CAU/BR para o ano de 2018, no qual prevê a "Contratação de consultoria para definição de plágio na
arquitetura e urbanismo" no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), recurso alocado no Centro de
Custos 1.01.02.005;
Considerando que o Centro de Custos "PROJETO - Treinamentos Técnicos da CED-CAU/BR em
Brasília" (1.01 .02.004) não prevê, atualmente, disponibilidade financeira para viabilização da presença
de conselheiros da CED-CAU/BR nos dois Treinamentos Técnicos previstos para ocorrerem em 2018;
Considerando a importância de haver representação da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR no
evento de sua responsabilidade, o que implicará na adequação do Plano de Ação aprovado e a transposição
de recursos;
Considerando que cada Treinamento Técnico possui duração de 01 (um) dia e, de acordo com as diretrizes
dadas pelo setor de Planejamento do CAU/BR e a necessidade viabilizar a presença de um representante
da CED-CAU/BR em ambos os Treinamentos;
Considerando que a necessidade de esclarecimento das diversas dúvidas referentes aos procedimentos no
âmbito da Comissão de Ética e Disciplina aos estados e a viabilização de maior discussão sobre os
assuntos que permeiam a Comissão, o que motivou a reestruturação dos Seminários (para dois dias
inteiros de discussão) e do Treinamento Técnico, previsto inicialmente para 10 de agosto de 2018; e
Considerando que os dois próximos Seminários Regionais da CED-CAU/BR previstos para esse ano estão
orçados no Plano de Ação da Comissão formato primeiro dia somente à noite (palestra) e segundo dia
discussões durante todo o dia; e sua alteração para dois dias das 9h às 18h incon-erá em adequação dos
custos.
DELIBERA: 1- Aprovar a transposição de R$ 33. 790,00 (trinta e quatro mil reais) do centro de custos "PROJETO, 1 - Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e urbanismo" (1 .OI .02.005 para o centro de custos "PROJETO - Treinamentos Técnicos da CED-CAU/BR em Brasília", referentes à viabilização da vinda do coordenador-adjunto da CED-CAU/BR Nikson Dias aos Treinamentos Técnicos da Comissão no ano de 2018, transmissão on-line e extensão � 7º �Treinamento Técnico para dois dias, 09 e 10 de agosto de 2018; �2- Por aprovar a transposição de R$ 13.000,00 do centro de custos "PROJETO - Contratação de consultoria para definição de plágio na arquitetura e urbanismo" (1.01.02.005) para o centro decustos "PROJETO - Seminários Regionais" com a finalidade de viabilizar discussões por dois dias inteiros nos Seminários Regionais previstos para esse ano, ajustando o calendário para as bdatas conforme a seguir: � · '
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a. 15º Seminário Regional da CED-CAU/BR em Recife/PE: 23 e 24 de agosto, das 9h às
18h em ambos os dias;

b. 16º Seminário Regional da CED-CAU/BR em Fortaleza/CE: 25 e 26 de outubro, das 9h
às 18h em ambos os dias.

3- Por encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral da Mesa do CAU/BR, para as seguintes
providências:

a. Divulgação dos eventos desta Comissão aos demais conselheiros federais do CAU/BR e
às Comissões de Ética e Disciplina do CAU/UF, por ofício-circular;

b. Convocação e viabilização da vinda do coordenador-adjunto da CED-CAU/BR,
conselheiro Nikson Dias, para os 6º e 7º Treinamento Técnico da CED-CAU/BR, a serem
realizados esse ano;

c. Solicitação de providências ao setor financeiro do CAU/BR quanto à transposição dos
recursos conforme esta deliberação.

Com 04 votos favoráveis dos conselheiros Carlos Fernando de S. L. Andrade, Nikson Dias de Oliveira, 
Fabrício Escórcio Benevides e Matozalém Sousa Santana; 01 ausência do conselheiro Roberto 
Salomão do Amaral e Melo. 

Brasília-DF, 03 de maio de 2018. 

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA 
Coordenador 
NIKSON DIAS DE OLIVEIRA 
Coordenador Adjunto 
CARLOS FERNANDO ANDRADE 
Membro 
FABRÍCIO ESCÓRCIO BENEVIDES 
Membro 
MATOZALÉM SOUSA SANTANA 
Membro 
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Membro 
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ANEXO À DELIBERAÇÃO CED-CAU/BR Nº 027/2018 
Extrato de pesquisa de satisfação -14º Seminário Regional da CED-CAU/BR (19 e 20 de abril de 2018) 

t
arimbo de A carga horária O uso do tempo A organização do Os assuntos As apresentações 

data/hora foi suficiente? foi adequado? evento foi tratados foram foram claras e Críticas e sugestões 
adequada? pertinentes? objetivas? 

-/23/201815:15:42 Não não Sim Sim sim 

-/23/201815:16:14 Sim sim Sim Sim sim 
Sugiro a ampliação dos seminários para 2 dias com 2 

./23/201815:16:22 Não sim Sim Sim sim turnos 

Excelente seminário, com discussões e encaminhamentos 

./23/201815:19 :05 Sim sim Sim Sim sim 
importantes para o desem,l'.lllimento da profissão. 

./23/2018 15:51 :57 Sim sim Não Sim sim Adequar o espaço a quantidade de pessoas. 

./23/201817:23:36 Sim sim Sim Sim sim 

Um dia é muito pouco, seminário dessa qualidade precisa 

./23/201818:14:44 Não sim Sim Sim sim de mais dias. 

-/23/2018 18:15:24 Não sim Sim Sim Um dia é pouco 

Os temas abordados foram de suma relevância, e por isso, 

./23/2018 18:36:17 Não sim Sim Sim sim 
necessitariam de uma carga de horários mais ampliada. 

ObseM apenas o desconforto para os que não estavam na 

./24/201810:16:57 Sim sim Sim Sim sim mesa. Precisávamos de um apoio para escrever. 

Faltou a apresentação de cada participante e de qual estad 

-/24/2018 11 :48:38 Sim sim Sim Sim sim 
ele era. 

-/24/2018 23:04:06 Sim sim Não Sim sim 

Em alguns momentos achei as informações interrompidas 

i/25/2018 9:15:58 Sim sim Sim Sim sim 
por conta das perguntas. Acho liável serem feitas ao final. 

De1.e-se atentar para fazer e1.ento relacionados a Ética com 
mais tempo a ser trabalhado entre os participantes e focar 
ainda mais nos assuntos mais críticos, como plágio, direitc 

i/25/2018 9:40:12 Não não Sim Sim sim 
autoral, reserva técnica. 

-/25/2018 14 :03:01 Não sim Sim Sim sim 

Re1.er programação para permitir maior interação dos 
representantes dos CAU UF no sentido de esclarecimentos 

-/25/201814:28:02 Não não Sim Sim sim 
de dúlidas sobre procedimentos operacionais. 

./25/2018 16:24:32 Sim sim Sim Sim sim 

SIM 55.6% 83.3% 88.9% 100% 94.1% 
NÃO 44.4% 16.7% 11.1% 5.9% 
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