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Interessado:  CEF/CAU/TO  

Assunto: 
Reunião com os Coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo das 
IES “como está sendo o ensino e a aprendizagem em tempos de pandemia 

DELIBERAÇÃO CEF/CAU-TO Nº 21/2021 

 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF/CAU-TO, no exercício das competências e 

prerrogativas de que dispõe o artigo 93 do Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação 

Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019, observada as disposições 

do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30/2012 e do artigo 12º, § 1º, da Resolução 

CAU/BR nº 104/2015, reunida virtualmente, no dia 10 de junho de 2021, nos termos da Deliberação Ad 

Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, 

após análise do assunto em epígrafe e 

 
 Considerando as disposições da Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo; cria o CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

- CAUs -,  

 

 Considerando que nos termos do artigo 93 do Regimento Interno, compete a esta Comissão, 

dentre outras:  

 

Art. 93. Para cumprir a finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em 
Arquitetura e Urbanismo, respeitado o que dispõem os artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61  
da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, competirá à Comissão de Ensino e 
Formação do CAU/TO, no âmbito de sua competência: 
 
I - propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do CAU/BR 
referentes a ensino e formação, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR, 
sobre procedimentos para:  
 
a) estabelecimento de relação entre conteúdos programáticos de ensino e 
formação e as atividades e atribuições profissionais;  
 
b) incentivo à melhoria das condições de oferta e da qualidade dos cursos de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo;  

 

Considerando a necessidade de entender a realidade do ensino e aprendizagem dos Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo do estado do Tocantins e buscar aproximação do IES com Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo;  

 

 DELIBERA: 

 
1 – Pela realização de reunião virtual com os coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo das 

IES do Estado, a ser realizada no dia 22/06/2021, as 17h:00mim.  

 

2- Encaminhar esta Deliberação para publicação;  

 

3- Determinar as providencias necessárias para o cumprimento desta Deliberação.  
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Palmas - TO, 10 de junho de 2021 

 
 
 
 
 

Arq. e Urb. THAMISE BEZERRA SILVA  
Coordenadora da CEF/CAU-TO 

 
 
 

 
FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexo a Deliberação Plenária nº 21/2021  
 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

THAMISE BEZERRA SILVA 

Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

X    

    

ROBOSON FREITAS CORREA     X 

Fernanda Brito De Abreu 

MARCIELI CORADIN - suplente convocado 

    

X    

     

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Reunião com os Coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo das IES “como está 
sendo o ensino e a aprendizagem em tempos de pandemia.  
 
Resultado da votação: Sim (2) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (1)  Total ( 2 )  

 

Ocorrências:  

O Conselheiro Robson justificou sua ausência.   
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Thamise Bezerra Silva 
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