
 

 
SÚMULA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC – 2020 - ONLINE 

 

DATA 23/09/2020 HORÁRIO  09h – 13h00min 

LOCAL Virtual (via zoom) 

 

ASSESSORIA 
Marina Lemos Lameiras  
Fernando Volkmer 

 

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 Mayara - GERFISC 

 

Ausências justificadas 

 

Conselheiro - 

Justificativa Não houve 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhar súmula da 08ª Reunião para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável  

Comunicado  

 

Extrapauta 

Responsável GERFISC 

Assunto Plano da Fiscalização 

 

Responsável Assessoria 

Assunto CAU nas Escolas 

 
 

ORDEM DO DIA 

 



 

1 Homologação Registros Profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Homologação de 19 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO 
Homologação de 66 Registros Profissionais em caráter DEFINITIVO 
Deliberação – 60/2020 
Deliberação – 61/2020 

 

2 Inclusão da titularidade Eng. Seg. Trab 
Fonte GERTEC 

Relator CEF 

Encaminhamento 
Inclusão do título de Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – 
Protocolo 1152161/2020 
Deliberação – 62/2020 

 

3 Encontro de coordenadores 

Fonte Assessoria 

Relator CEF 

Encaminhamento 

O relatório das etapas anteriores foi aprovado pela comissão. 
Foi ajustada agenda com os palestrantes para o dia 20/10/2020. Como 
neste dia a plataforma de reuniões virtuais do CAU/SC está agendada 
para uma reunião do CEAU/SC, a comissão solicitada verificar a 
possibilidade de alterar a data da reunião do CEAU para 19/10 ou 21/10. 
Solicita também a oficialização junto aos palestrantes, confirmando 
nova data do evento, assim como dos informes de nossa comunicação 
sobre o mesmo (site, posts e convites aos coordenadores). 
Junto ao convite aos coordenadores de cursos de AU das IES de SC, 
enviar o relatório das etapas anteriores aprovado pela comissão. 
Encaminhar o relatório para o setor de Comunicação afim de produzir 
matérias a serem publicadas nas mídias sociais do CAU/SC, divulgando 
o conteúdo das palestras da etapa anterior e promovendo a próxima e 
última etapa do 3º Encontro de Coordenadores . 

 

4 TR do prêmio TCC 

Fonte Assessoria 

Relator CEF 

Encaminhamento 

A assessoria não concluiu a minuta para aprovação do TR, a qual será 
desenvolvida antes do final do mês de setembro e enviada aos 
conselheiros para leitura e aprovação ad referendum. 
Encaminhar ofício a IES sobre a manifestação da CEF CAU/SC quanto 
à não realização da Premiação Acadêmica em 2020. 
Enviar material de divulgação do adiamento do projeto as IES para que 
essas possam informar ao corpo docente e discente sobre o assunto. 

 

5 Planejamento 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Manutenção dos projetos: 

Cau nas Escolas (transversalidade nas comissões) 



 

Premiação Acadêmica 
Kit novos arquitetos 
Encontro de coordenadores 
 
Novas ideias: 
Palestra CAU nas Escolas depois da escola - Virtual 
Hotsite ou Biblioteca para novos profissionais com links para 
informações técnicas de arquitetura (Normas ABNT, Ética, Políticas 
Urbanas, etc) 
Diagnóstico da qualidade de ensino 
 
 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 Plano de fiscalização 

Fonte GERFISC 

Relator GERFISC 

Encaminhamento 

Foi apresentado o plano fiscalização pela Arquiteta Fiscal, gerente da 
Gerência de Fiscalização - GERFIS/SC, que foi elogiado pelos 
conselheiros. 
Será disponibilizado o material por email e na intranet. 

 
2 CAU nas escolas 

Fonte Assessoria 

Relator CEF 

Encaminhamento 

O CAU nas escolas deverá receber contribuições de todas as 
comissões, visto a diversidade de campos de atuação dos profissionais.  
Tendo em vista a transversalidade nas comissões do CAU, a comissão 
de ensino e formação solicita ao CD a realização de uma reunião 
extraordinária com todas as comissões. Como sugestão, indicamos a 
data de 19/10/2020 a tarde. 
Serão tratadas as pautas dos eventos CAU nas Escolas, com a 
construção do projeto em conjunto. 
 
Deliberação 63/2020 

 

2 
Segunda prorrogação do registro profissional provisório de 
egresso de curso sem reconhecimento no MEC. 

Fonte Assessoria 

Relator CEF 

Encaminhamento 
Aprovada prorrogação de registro provisório por mais um ano. 
Deliberação 64/2020 

 
 

Florianópolis, 23 de setembro de 2020 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEF realizada de forma virtual no dia 28/10/2020, 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, 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 
 
 

__________________________________ 
 Fernando Volkmer – Secretário 
 

 

 


