
 

 
SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC - 2020 

 

DATA 27/04/2020 HORÁRIO  09h – 17h 

LOCAL Virtual (via zoom) 

 

ASSESSORIA 
Nayana Oliveira 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rodrigo Althoff Coordenador 9h 14h 

Silvana Maria Hall  Coordenadora Adjunta 9h 17h 

Valesca Menezes Marques Membro  9h 17h 

 

CONVIDADOS 
Antonio Couto (Assessor Especial), Alcenira Vanderlinde (Gerente 
Geral), Filipe Lima Rockenbach (Gerente Financeiro), Conselheira 
Jaqueline Andrade 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro - 

Justificativa - 
    

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhar súmula para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenador Rodrigo 

Comunicado 

Comunicou sobre as reflexões que tem realizado sobre o ensino e a 
formação neste momento de isolamento social em virtude da pandemia 
do novo ‘coronavírus’ e que em termos educacionais tem sido uma 
experiência enriquecedora. Informou que no dia 26 de abril se reuniu 
com integrantes da ‘ANIMA’ do sistema ACAFE para conversar sobre os 
rumos do ensino remoto. E que no dia 27 de abril se reunirá com 40 
coordenadores de escolas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para 
tratar das possibilidades do ensino e formação à distância sem perder 
qualidade. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Homologação Registros Profissionais 

Fonte CEF 

Relator CEF 



 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 24 de 2020 da CEF foi deliberado pela 
homologação de 33 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO; 
Por meio da Deliberação nº 25 de 2020 da CEF foi deliberado pela 
Homologação de 47 Registros Profissionais em caráter DEFINITIVO; 
Por meio da Deliberação nº 26 de 2020 da CEF foi deliberado pela 
Homologação de 02 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO – 
Centro Universitário FAI - Itapiranga; 

 

2 Titulação de formandos em Arquitetura e Urbanismo 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Após análise do conteúdo da Deliberação nº31/2020 da CEP/SC, por 
meio da Deliberação nº 27/2020, a CEF decidiu por aprovar a minuta de 
ofício sugerida pela assessoria a ser enviada para as coordenações dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo das Instituições de Ensino Superior 
de Santa Catarina orientando sobre o uso adequado do título de 
Arquiteto e Urbanista em relação à outorga de grau para o bacharel em 
Arquitetura e Urbanismo. Também foi deliberado pela comissão que a 
assessoria da CEF informe à CEP sobre as providências adotadas em 
relação a Deliberação nº 31 da CEP de 2020. 

 

3 Manifestação CEF/SC sobre disciplina ministrada em EAD 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Tendo em vista uma denúncia cadastrada no site do CAU/SC, por meio 
da Deliberação n° 28 de 2020 da CEF foi definido por aprovar minuta e 
o envio do ofício sugerido pela assessoria da CEF às coordenações dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina com orientações 
sobre a importância na definição das disciplinas ministradas no formado 
EAD e a necessidade de observar o §3º do art.1º da Portaria nº 
343/2020 do Ministério da Educação que veda o ensino de disciplinas 
laboratoriais e estágios na modalidade EAD. Por enviar a resposta 
formulada pela comissão à denunciante informando o procedimento 
adotado pela CEF/SC. Além disso, deliberou por cadastrar junto ao 
MEC a denúncia recebida e o encaminhamento realizado pela 
Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC e solicitar a análise e 
providências por parte do Ministério da Educação nos termos do 
Decreto nº 9.235/2017 do MEC. 

 

4 Premiação Acadêmica 2020 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 29/2020 foi aprovado o Estudo Técnico 
Preliminar referente ao Projeto Premiação Acadêmica 2020 conforme 
as considerações realizadas na reunião. Além da aprovação do Estudo 
Técnico Preliminar a comissão, por meio da Deliberação nº 30/2020, 
resolveu por aprovar as alterações no Termo de Referência do Projeto 
da Premiação Acadêmica 2020 apresentadas durante reunião. 

 

5 
Manifestação da CEF/SC sobre a concessão do registro sem a 
outorga de grau 



 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Conforme o relato da analista Marina Lameiras que informou que a CEF 
do CAU/BR está tratando sobre a possibilidade da concessão do 
registro aos egressos dos cursos de Arq. e Urb. sem a outorga de grau. 
Com relação a esse assunto a CEF/SC optou por aguardar a 
manifestação oficial da CEF/BR. 

 

6 Análise da denúncia 25917 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Tendo em vista a denúncia nº 25917 cadastrada no site do CAU/SC, 
após análise, foi aprovado por meio da Deliberação nº 31/2020, o envio 
da minuta de ofício para a Instituição de Ensino mencionada na 
denúncia, o cadastro junto ao MEC da denúncia recebida e o 
encaminhamento realizado pela Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/SC, bem como o retorno para o denunciante acerca dos 
procedimentos adotados. 
  

 

7 
Alteração do edital de Chamada Pública na agenda emergencial do 
‘Coronavírus’ 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

A comissão, por meio da Deliberação nº 32/2020 da CEF, decidiu por 
aprovar a minuta preliminar do Edital de Chamamento Público para 
patrocínio de projetos com foco em ações emergenciais que promovam 
o enfrentamento à pandemia provocada pelo COVID-19 no Estado de 
Santa Catarina a partir da Arquitetura e Urbanismo; por necessidade de 
agilizar o processo, caso haja necessidade de alteração do edital a 
coordenação da CEF-CAU/SC poderá ser consultada por e-mail e a 
adequação realizada pela assessoria da CEF-CAU/SC sendo as 
alterações informadas aos demais integrantes as alterações. Por fim, 
decidiu-se por revogar a Deliberação nº 18/2020 da Comissão de 
Ensino e Formação – CEF do CAU/SC devido à alteração do seu objeto; 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Atualização do planejamento das ações da CEF considerando o 
contingenciamento dos projetos 

Fonte PRESIDÊNCIA 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta houve a participação da Conselheira Jaqueline 
Andrade, que está licenciada até final de abril, da Gerente Geral 
Alcenira Vanderlinde e do Gerente Financeiro Filipe Rockenbach. Foi 
informado o cenário financeiro atual bem como algumas projeções por 
conta da pandemia do novo coronavírus pela gerência. 
Após amplo debate, a CEF optou por dar seguimento no projeto Edital 
de Chamada Pública que teve seu objeto alterado para mitigar a 
disseminação do COVID-19 mantendo seu orçamento integral 



 

(R$30.000,00), manter o CAU nas Escolas (Aluno/ Professor) no 
formato online, reduzindo seu recurso em 87%, ficando com recurso de 
(R$ 5.000,00). Manter o evento Encontro de Coordenadores de Curso 
no formato online reduzindo o recurso financeiro em 100%. Planejar o 
lançamento da Premiação Acadêmica para o início de 2021, 
contemplando os semestres de 2019/02; 2020/01 e 2020/02, uma vez 
que possuem diversos alunos que não estão tendo aula e 
consequentemente não terão oportunidade de apresentar o trabalho de 
conclusão de curso neste semestre. Por manter o Projeto ‘Caderno – 
Novos Arquitetos’  e este será executado juntamente com o orçamento 
das impressões de materiais gráficos, bem como manter o projeto  
diagnóstico sobre o ensino de Arquitetura e Urbanismo de SC que caso 
seja concluído neste ano poderá ser impresso juntamente com o 
orçamento das impressões de materiais gráficos. 

 

2 Premiação acadêmica 2019  

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 33 /2020, a Comissão decidiu por solicitar 
ao Conselho Diretor do CAU/SC a divulgação dos trabalhos premiados 
da Premiação Acadêmica de 2019 de forma virtual no dia 15 de maio de 
2020 durante a 103ª Reunião Plenária. Não sendo possível, no dia 20 
de maio de 2020. Além disso, deliberou pela participação da Minimum 
no evento online, por convidar os integrantes da comissão julgadora e 
solicitar à comunicação do CAU/SC a criação de um banner e ampla 
divulgação deste evento. 

 
 
 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação 
Plenária nº 489/2020. 
 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 


