
 

 

 
COMISSÃO REGIMENTAL DE ENSINO E FORMAÇÃO 

REUNIÃO Nº 02 / 2020 
 

 

DATA  : 27 de fevereiro de 2020. 
HORÁRIO  : 13:30 às 15:00 h 
LOCAL : Rua Território do Guaporé, nº 218 – Pituba –    Salvador/Ba. 

MEMBROS 

Coordenador: Cons. Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira 

Conselheira Eunice Alves Gusmão 

Conselheiro Saul Kaminsky Bernfeld Oliveira 

 

 

1. PAUTA:  

Demandas da Gerência Técnica 
 

1 Deliberação quanto à anotação do título complementar de Engenheiro(a) de Segurança do 

Trabalho (Especialização) da Arquiteta e Urbanista ANDREA REIS MORAES MATOS, protocolo nº 
995387/2019. 

 
2 Resposta aos questionamentos abaixo do Arquiteto e Urbanista JÚLIO CÉSAR ARAÚJO ROCHA 

(Protocolo nº 1054819/2020): 
 

Me chamo Júlio Rocha, sou Arquiteto e Urbanista e recentemente abri uma empresa de cursos 
online para concursos públicos de Arquitetura. Possuo algumas dúvidas que, por gentileza, 
gostaria que você sanasse.  
 
1) Por se tratar de atividade de ensino à distância para concursos públicos na área de Arquitetura, 
há a necessidade de registro da pessoa jurídica junto ao CAU/BA e consequentemente pagamento 
de anuidade? 
2) Novas turmas são lançados por mim a cada 60, 70 dias e minha dúvida, nesse sentido, é: é 
necessário emissão de RRT para cada nova turma do curso? 
3) Caso haja a obrigatoriedade de emissão de RRT, posso fazer na condição de pessoa física ou é 
necessário a emissão como pessoa jurídica? 
4) A RRT extemporânea se aplica a esse caso? Das turmas que ministrei no ano passado.  
 
A empresa é focada no ensino de assuntos de conhecimentos específicos de Arquitetura para 
concursos públicos pelo país e caso seja necessário mais detalhes sobre ela estou à disposição 
para isso.  
 
Gostaria desses esclarecimentos para que, se necessário, eu faça a regularização dessas questões 
o mais rápido possível. 
 

 



 

 

3 Deliberação da CEF sobre o parecer do Conselheiro Relator Saul Kaminsnky, referente ao 
processo de registro da Profissional Carolina Del Pilar Carvallo Pinto diplomada no Chile, 
protocolo nº 967048/2019. 

4 O que ocorrer. 

 

 

Salvador, 27 de fevereiro de 2020. 

 
Raquel Amado Frutuoso 
Assistente Operacional 

 


