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SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 25/11/2021 HORÁRIO 13:30 

LOCAL Reunião virtual e presencial 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador(a) 13:46 16:05 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:30 16:05 

Daniel Otávio Maffezzolli Membro Suplente 13:30 16:05 

  

ASSESSORIA Fernando de Oliveira Volkmer - Assessor 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Melina Valença Marcondes -  Analista Técnica 
 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 9º e 10º Reunião Ordinária CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
 Aprovadas Súmulas da 9ª e 10ª Reunião Ordinária. Encaminhar para 
publicação no Portal da Transparência. 

 
 

Comunicação 
 
 

Responsável Fernando de Oliveira Volkmer 

Comunicado 

Foi realizado o levantamento das faltas de todos os conselheiros, e o 
caso especifico do Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros foi pautado 
junto a Presidência e a Gerencia Geral do CAU/SC para que sejam 
tomadas as devidas providencias. Até esta reunião a questão ainda não 
teve retorno, mas será pauta da próxima reunião do Conselho Diretor.  

 
 

Responsável Melina Valença Marcondes 

Comunicado 

A Gerencia da Gertec recebeu comunicação do Setor Jurídico que 
houve uma Sentença no Processo de Solicitação de Registro de 
Egresso de Curso de Arquitetura EaD. O registro do solicitante foi 
inserido por liminar e agora foi proferido sentença que confirma o 
conteúdo da liminar em questão.   

 
 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 
O Coordenador agradeceu o apoio de todos os colegas, conselheiros e 
corpo técnico-profissional durante o ano de 2021. Comentou que não 
pretende ser coordenador da CEF no próximo ano, visto que em janeiro 
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haverá a recomposição das comissões. Comentou sobre uma nova 
proposição de lei, que proibiria cursos EaDs em área da saúde, 
engenharias e arquitetura. Expos que o resultado da Premiação 
Acadêmica será revelado no evento do Dia do Arquiteto, no dia 
15/12/2021.  

 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação de 33 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
64/2021. 
 
Aprovação de 11 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
65/2021. 
 
Deliberação nº 66/2021 – aprovada. 
 
Deliberação nº 67/2021 – aprovada. 
 
Deliberação nº 68/2021 – aprovada.  
 

 
 

2 Inclusão de título de Engenharia e segurança do trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 
Deliberação nº 69 /2021- aprovada. 
 

 
 

3 Processo de Homologação de Registros - Adequação 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Deliberação nº 70 /2021- aprovada. 
 

 
 

 

4 
Solicitações de Certidão de Georreferenciamento e Correlatas - 
INCRA 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Deliberação nº 71 /2021- aprovada. 
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5 Acompanhamento Premiação Acadêmica 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

O Assessor comentou sobre a metodologia de avaliação dos trabalhos 
e que irá ser emitido um convite para os acadêmicos e professores 
finalistas na próxima semana. O Coordenador agradeceu o trabalho da 
Assessoria em realizar a Premiação Acadêmica, e pediu para atentar 
para a premiação do ano que vem pela possibilidade de remuneração 
dos membros do júri, visto que foi feito um apontamento do 
Coordenador da CEAU/SC e também da recusa do SASC na indicação 
de um profissional para compor o júri. Foi feita a sugestão da instituição 
de um consultor para fazer interligação entre o CAU, as instituições e o 
júri. Foi dada uma sugestão de mudança do prazo de avaliação pelo júri 
e de tema para a próxima premiação, levando em consideração os ODS 
da ONU: Espaços e Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Foi 
manifestado o interesse  da criação de um site para compartilhar os 
trabalhos da premiação, com o objetivo de disseminar o conhecimento.  
 

 
 
 

6 Encontro de Coordenadores – 2º Etapa 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Por motivos de agenda e infraestrutura a segunda etapa do Encontro de 
Coordenadores foi cancelada.   

 
 

7 Avaliação dos Trabalhos e Apontamentos para 2022 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

 Conselheira Farida avaliou os trabalhos da comissão como excelente, 
e comentou que apesar de pouco avanço nas questões sobre o Ensino 
a Distância de Arquitetura e Urbanismo a comissão fez tudo que era 
possível. Agradeceu o corpo técnico do CAU/SC e os Conselheiros da 
CEF. O Coordenador comentou que a participação dos conselheiros 
sempre foi muito respeitosa e agregadora. Conselheiro Daniel 
comentou que foi sua primeira participação no conselho, e que gostou 
muito da experiência.  

 
 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 27/01/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Fárida Mirany De Mira; e 
abstenção da conselheira Larissa Moreira.  
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Julianna Luiz Steffens 
Assistente Administrativo 

Secretária 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 
 

Pery Roberto Segala Medeiros 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


