
 

SÚMULA 
9º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 14/09/2017                                                    LOCAL: SALA TÉRREA DO CAU/SC  
HORÁRIO: 14:30HS ÀS 17:30HS  

 

2. DADOS GERAIS: 

 

PARTICIPANTES 
Katia Cristina Lopes de Paula Coordenadora 
Christian Krambeck Coordenador Adjunto 

ASSESSOR Melina Marcondes 

SECRETÁRIO Felipe Wagner 

CONVIDADO Fernanda Maria Menezes 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 15h15min; 

1.2. 2ª chamada às 15h30min. 

2. Verificação do quórum:  

a. Membros presentes; 

b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. 

4. Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão. 

5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 

6. Assuntos extrapauta. 

7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1. Homologação de registros de diplomados no país;  

7.2. Definição das informações mínimas da carteira de identidade civil para o registro 

profissional (Resolução n°18 do CAU/BR, art. 4°, § 1°, letra “c”); 

7.3. Análise de inclusão de título de pós-graduação em engenharia de segurança do 

trabalho; 

7.4. Análise de anotação de título de pós-graduação lato sensu;  

7.5. Status do projeto CAU NAS ESCOLAS; 

7.6. Status do projeto PRÊMIO TCC; 

7.7. Apreciação da Carta CEFs-Sul 2017, após contribuição dos CAU/PR e CAU/RS; 

7.8. Análise da recomendação constante na Deliberação n°72/2017 da CEP-CAU/SC à 

CEF-CAU/SC; 

7.9. Discussão sobre cursos em Santa Catarina sem coordenador arquiteto e 

urbanista; 



 

7.10. Contribuição da CEF-CAU/SC ao Seminário Regional de Ensino Superior em 

Arquitetura e Urbanismo – SERES 

7.11. Discussão sobre os Projetos para Construção do Orçamento 2018. 

8. Apreciação de assuntos extrapauta. 

9. Deliberações. 

 

3.1. EXTRAPAUTA 

- 

4. ORDEM DO DIA 

 

4.1 
MATÉRIA Homologação de registros de diplomados no país 

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO Foi homologado, ad referendum, o registro 

protocolado com o nº 340739/2016, além de 34 
registros em caráter definitivo e 5 registros em 
caráter provisório, por terem sido cumpridos os 
requisitos elencados na Resolução nº 18 do CAU/BR.  

 

4.2 
MATÉRIA Definição das informações mínimas da carteira de 

identidade civil para o registro profissional 

(Resolução n°18 do CAU/BR, art. 4°, § 1°, letra “c”) 

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO Foi deliberado por definir que o documento de 

identidade civil (art.5°, inciso I, alínea “c” da 
Resolução n°18), fornecido na solicitação de registro 
profissional no CAU/SC, deve conter no mínimo os 
seguintes dados: nome, filiação, naturalidade (cidade 
e estado de nascimento) e data de nascimento. 
 

 

4.3 
MATÉRIA Análise de inclusão de título de pós-graduação em 

engenharia de segurança do trabalho 

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A Comissão decidiu por deferir a solicitação de 

inclusão de título de especialização em engenharia de 
segurança do trabalho, protocolada sob 
n°563078/2017. 

 

4.4 
MATÉRIA Análise de anotação de título de pós-graduação lato 

sensu;  

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 



 

RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO Foi decidido por deferir a solicitação de anotação de 

pós-graduação protocolada sob n°511645/2017. 
 

4.5 
MATÉRIA Status do projeto CAU NAS ESCOLAS 

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A assessora da comissão informou que, em relação ao 

CAU NAS ESCOLAS no Sul do Estado, não houve coleta 
em Laguna, na Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, uma vez que tendo havido 
mudança de coordenação do curso, os formandos não 
foram informados a tempo sobre o evento. A data foi 
reagendada para o dia 19 de setembro, na semana 
acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. 
Além disso, com o recente cadastramento dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina – UNOESC – campi de Videira 
e São Miguel do Oeste, foi programada nova viagem 
ao Oeste do Estado. Será realizada coleta biométrica 
de profissionais e formandos na Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ - 
aproveitando uma tarde livre pela chegada do 
funcionário do CAU/SC de Florianópolis no 
aeroporto local, e coleta e palestra nas UNOESC 
Videira e São Miguel do Oeste.  
Por conta do período eleitoral, as palestras serão 
realizadas por funcionários do CAU. 

 

4.6 
MATÉRIA Status do projeto PRÊMIO TCC 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL GERTEC 
ENCAMINHAMENTO Por conta da incompatibilidade de agenda entre a 

data de julgamento e a disponibilidade dos jurados 
anteriormente convidados, foram indicados pela 
CEF/SC os arquitetos e urbanistas Fabio Domingos 
(GRIFO), Cristiane Muniz, Gustavo Utrabo (ALEPH 
ZERO) e Luciano Margotto para serem convidados a 
participar da comissão julgadora do Prêmio TCC 
2017, como titulares e, como suplente, a arquiteta e 
urbanista Simone Mattedi.  
A Comissão considerou oportuno trazer um dos 
jurados para fazer um balanço dos trabalhos 
encaminhados ao Prêmio, e sugerir que ele participe 
do encontro da ACEARQ 2017. 

 



 

4.7 
MATÉRIA Apreciação da Carta CEFs-Sul 2017, após 

contribuição dos CAU/PR e CAU/RS 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL GERTEC 
ENCAMINHAMENTO A Carta foi aprovada e assinada pelos conselheiros 

presentes. Ela será encaminhada ao CAU/PR e ao 
CAU/RS para ser assinada pelos conselheiros das 
CEFs destes Estados. 

 

4.8 
MATÉRIA Análise da recomendação constante na Deliberação 

n°72/2017 da CEP-CAU/SC à CEF-CAU/SC 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A Comissão deliberou por acolher a recomendação 

dada pela Deliberação n°72/2017 da CEP/SC e enviar 
ofício à ACEARQ ressaltando a importância da 
formação do arquiteto e urbanista no campo de 
atuação da “segurança contra incêndio” e por 
aguardar a análise aprofundada da Lei 13.425/2017 
– “Lei da Boate Kiss” pela CEP/SC para a elaboração 
do conteúdo do ofício. Desta forma, o ofício será 
pautado para a próxima reunião da CEF/SC. 

 

4.9 
MATÉRIA Discussão sobre cursos em Santa Catarina sem 

coordenador Arquiteto e Urbanista 

FONTE/SOLICITANTE GERTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO Foi informado que o coordenador do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UDESC saiu do cargo e o 
coordenador interino não é Arquiteto e Urbanista. 
Como a instituição de ensino está organizando nova 
eleição para escolha do coordenador, a CEF/SC 
decidiu esperar e acompanhar.  

 

4.10 
MATÉRIA Contribuição da CEF-CAU/SC ao Seminário Regional 

de Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo – 

SERES 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO Na semana da reunião, foi informado que o evento 

havia sido transferido para 2018. Desta forma, este 
item não foi discutido.   

 

4.11 
MATÉRIA Discussão sobre os Projetos para Construção do 

Orçamento 2018 



 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A Comissão deliberou por prever no orçamento 

2018 os projetos: CAU NAS ESCOLAS, com 
orçamento previsto de R$18.000; o VI Prêmio TCC, 
previsão de R$ 65.000; o Encontro dos 
coordenadores de Curso da Região Sul, em conjunto 
com as CEFs RS e PR, com previsão de R$20.000; o 
Kit Novos Arquitetos e Urbanistas (pendrive), com 
previsão de R$10.000 e, para a operação e 
manutenção das atividades da CEF/SC a previsão 
das despesas das reuniões da Comissão e a 
participação em dois encontros CEFs Sul. 

 

4.12 
MATÉRIA Extra pauta – indicação de conselheiro para 

representar a CEF/SC na II CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CAU- Rio de 

Janeiro do dia 07 a 10 de outubro de 2017. 

FONTE/SOLICITANTE PRESIDÊNCIA 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A Comissão deliberou por enviar o Conselheiro 

Leonardo Dantas como representante da CEF/SC na II 
Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do 
CAU, no Rio de Janeiro, do dia 07 a 10 de outubro de 
2017. 

 

4.13 
MATÉRIA Extra pauta – denúncia protocolada no CAU sob 

n°13489 

FONTE/SOLICITANTE GERFISC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CEF/SC 
ENCAMINHAMENTO A Comissão decidiu por firmar o entendimento de 

que o docente responsável pela disciplina de 
“Metodologia da Pesquisa” nos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo não necessita de formação específica em 
Arquitetura e Urbanismo, uma vez que a disciplina não 
compõe o Núcleo De Conhecimentos Profissionais, 
constante nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN 
02/2010). Foi decidido também por recomendar que 
se oficie a respectiva Instituição de Ensino para 
informar o entendimento supracitado.  

 

4.14 
MATÉRIA Extra pauta – solicitação de indicadores de registro 

FONTE/SOLICITANTE CEF/SC 
RELATOR/RESPONSÁVEL GERTEC 
ENCAMINHAMENTO O conselheiro Christian Krambeck solicitou o 

levantamento dos números de arquitetos e 



 

urbanistas agrupados por ano de registro, 
mesorregião e sexo. 

 

5. ENCERRAMENTO 

 
Às 18:30 do dia 14 de setembro de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião da Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 14 de setembro de 2017 
 
 
 
 

Katia Cristina Lopes de 
Paula 

Coordenadora 

 Christian Krambeck 
Coord. Adjunto 

 

 
 
 
 

Melina Marcondes 
Assessora 

  Felipe Wagner da 
Silva  

Secretário 
 

 
 
 
 
 
 


