
 

 
SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC – 2020 - ONLINE 

 

DATA 29/07/2020 HORÁRIO  09h – 12h35min 

LOCAL Virtual (via zoom) 

 

ASSESSORIA 
Marina Lemos Lameiras  
Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Jaqueline Andrade  Coordenadora Adjunta 9h 12h30 

Valesca Menezes Marques Membro  9h 12h30 

Rodrigo Althoff Coordenador 9h 10h30 

 

CONVIDADOS  

 

Ausências justificadas 

 

Conselheiro - 

Justificativa Não houve 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhar súmula para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenador Rodrigo Althoff 

Comunicado 
Solicitou que fosse incluída na súmula desta reunião justificativa de 
ausência em parte dessa reunião devido a compromisso de trabalho 
com a UNISUL.  

 
 

Responsável Assessora Marina 

Comunicado 

Comunicou o andamento do Edital de Chamada Pública sobre o 
Enfrentamento da COVID 19. A comissão de seleção já se reuniu e 
selecionou os projetos que participarão do Edital e os projetos 
selecionados estão na fase do envio do plano de trabalho. Também 
informou à CEF sobre a chegada, na sede do CAU/SC, dos livros da 
Lina Bo Bardi solicitados pela comissão para realização do projeto 
‘Honra ao Mérito’. Ainda relatou que, sobre a possibilidade de realização 
de uma reunião conjunta com a CEP, o horário e a data iriam ser 
definidos pelos coordenadores da CEF e CEP diretamente.  



 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 

Encontro de Coordenadores: 
a) Apresentação Relatório do 3º Encontro Coordenadores 
b) Estruturação próximo encontro - Participação de palestrante, 
participação de professores 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Foi lido o relatório, feito pela assessora Marina, do encontro anterior 
para a CEF, a ser enviado aos coordenadores de ensino para o próximo 
evento. A CEF solicitou a assessoria encaminhar o relatório para leitura 
e para complementação, caso julgue necessário. Também foi tratado do 
segundo dia de encontro do 3º Encontro de Coordenadores, evento que 
será realizado no formato online e que tem como tema o ensino da 
Arquitetura e Urbanismo em tempos de isolamento social. O evento será 
também transmitido ao vivo por rede social do CAU/SC, para que 
professores possam acompanhar. Para realização desse evento a CEF, 
por meio da Deliberação nº 48 de 2020, resolveu por convidar 
representante da ABEA – Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo, para participar do segundo dia de encontro do 
3º Encontro de Coordenadores, a ser realizado em 12 de agosto de 
2020, com fala de aproximadamente 20 minutos. Convidar também 
representante da ACEARQ – Associação Catarinense de Escolas de 
Arquitetura e Urbanismo, para participar do segundo dia de encontro do 
3º Encontro de Coordenadores, a ser realizado em 12 de agosto de 
2020, com fala de aproximadamente 20 minutos. 

 

2 O ensino remoto nas IES do estado 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Esse assunto foi levado e debatido em reunião no Conselho Diretor 
conforme informado pela Conselheira Jaqueline. Segundo orientação 
da Presidência esses assuntos deveriam ser tratado inicialmente na 
CEF, para depois serem debatidos no âmbito do CAU/SC; que a CEF 
deve limitar esse debate pois não seria função do CAU/SC interferir no 
funcionamento de outras entidades; Já a Vice-Presidência ressaltou a 
importância de estar claro o papel do Conselheiro do CAU/SC junto ao 
órgãos em que participa como ASCOP, Reuniões da Rede, etc. como o 
conselheiro pode contribuir com os debates no espaço em que ele está 
participando e trocando informações.  
A CEF manifestou-se de acordo com a orientação da Presidência do 
CAU/SC e optou por não interferir no julgamento e funcionamento de 
outras entidades e sim contribuir na construção e orientação do ensino, 
como tem feito com a realização do encontro de coordenadores, que 
busca fomentar o debate do ensino entre as instituições. 

 

3 Homologação Registros Profissionais 

Fonte CEF 

Relator CEF 



 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 49 de 2020 da CEF, foi deliberado pela 
homologação de 42 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO; 
Por meio da Deliberação nº 50 de 2020 da CEF foi deliberado pela 
homologação de 36 Registros Profissionais em caráter DEFINITIVO. 

 

4 
Homologação de inclusão da titularidade complementar 
Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Por meio da deliberação nº 51 foi aprovada a inclusão de título do 
processo SICCAU nº 1110870/2020, analisado na Gerência Técnica; 
Por meio da Deliberação nº 52/2020 foi aprovada a inclusão de título do 
processo SICCAU nº 1123259/2020, analisado na Gerência Técnica. 

 

5 
Possibilidades para comprovação de protocolo de solicitação de 
diploma 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Esse assunto chegou à CEF a partir de uma dúvida da Gerência Técnica 
quanto a um dispositivo da resolução nº 18, de registro, sobre a 
documentação que pode ser aceita quanto a comprovação de 
solicitação de diploma. A CEF optou por encaminhar a minuta de 
deliberação apresentada pela assessoria para análise do Jurídico do 
CAU/SC e verificar a pertinência das sugestões elencadas pela CEF 
nesta reunião. Será pautado novamente na próxima reunião. 

 

6 CAU nas Escolas 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Foi informado pela assessoria da CEF que, à redução da equipe da 
Gerência Técnica e grande demanda por análises e atendimentos, não 
foi possível realizar a edição da palestra para essa reunião.  
A CEF solicitou que esse ponto de pauta se mantenha nas próximas 
reuniões para aperfeiçoamento do assunto.   

 

7 Solicitação de palestra para Unochapecó 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Foi apresentada à comissão a solicitação recebida da professora 
Andressa Rocha, da Unochapecó, para o CAU/SC proferir palestra 
sobre: legislação relativa à profissão do Arquiteto e Urbanista; 
regulamentação profissional; conselho profissional: regimento e 
resoluções; Código de Ética profissional; responsabilidade técnica. 
A CEF estabeleceu que a solicitação será atendida com palestra do 
projeto CAU nas Escolas, a ser realizado ao longo do semestre, e que 
a palestra mais adequada para essa solicitação seria a palestra da CED, 
que ainda está em estruturação. Caso não seja possível que a CED 
ministre a palestra, solicitar à fiscalização. Antes de confirmar, verificar 
possíveis restrições para eventos durante o período eleitoral. 

 



 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 Documento da ASCOP 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Foi lido o Manifesto da ASCOP sobre portaria nº 544/2020 do MEC pela 
CEF e foi encaminhado enviar a minuta para análise dos membros da 
CEF, licenciados ou não, para contribuição na construção do manifesto 
e depois de analisado pelos membros da CEF, encaminhar ao Conselho 
Diretor para depois de ser analisado pelo CAU/SC encaminhar sugestão 
para a ASCOP. A conselheira Valesca fará consulta a coordenadora do 
núcleo de educação à distância da ASCOP, senhora Jaqueline, para 
obter informações se ainda será possível enviar manifestação do 
CAU/SC após o dia 12 de agosto, prazo incialmente proposto para 
enviar contribuições. A CEF solicitou que esse assunto seja pautado 
novamente na próxima reunião. 

 

2 
Compartilhamento de informações à Câmara Temática Cidade: 
Patrimônio de Todos para diagnóstico 

Fonte CPUA 

Relator CEF 

Encaminhamento 
A CEF autoriza o compartilhamento dos dados e informações à CT 
Cidade: Patrimônio de Todos, para utilização nos trabalhos a serem 
desenvolvidos pelos integrantes do grupo.  

 

3 Regras para ‘Premiação acadêmica’ 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Sobre essa pauta a CEF, por meio da deliberação nº 53 de 2020, optou 
por manter o tema especial “Arquitetura Efêmera”, divulgado em março 
de 2019, para a 8º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina, a ser lançada no início de 2021. 

 

4 
Segunda prorrogação de registro provisório - curso sem 
reconhecimento 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 54 de 2020 da CEF, foi orientado que se 
esclareça que a segunda prorrogação do registro profissional não 
poderá ser concedida sem que haja autorização expressa em atos 
normativos da CEF-CAU/BR ou outro órgão competente pertencente ao 
CAU/BR; 
Por encaminhar solicitação à CEF-CAU/BR de orientação sobre como o 
CAU/SC deve proceder com tal solicitação de segunda prorrogação de 
registro provisório de profissional egressa de curso ainda não 
reconhecido pelo MEC; 
Informar à interessada quanto aos encaminhamentos deliberados. 

 



 

 
 

5 Uso da nuvem de palavras pela GERTEC 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

A Gerência Técnica encaminhou solicitação de permissão de uso da 
nuvem de palavras em apresentação para o projeto Descomplica 
SICCAU. A CEF informou que a nuvem de palavras constante da 
palestra do CAU nas Escolas não é de sua autoria, mas sim da 
Comunicação. A Comissão autorizou o uso pela Gertec, mas indicou 
que seja verificada essa possibilidade também com a Comunicação, 
autora da arte. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEF realizada de forma virtual no dia 29/07/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques e Jaqueline Andrade. 
Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020, 
atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
_________________________________________________                                                                             
Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 
 
 
 
________________________________________________ 
 Luiza Mecabô – Secretária 
 
 

 
 


