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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAOORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 16/12/2021 HORÁRIO 13:30h às 14:38h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador (a) 13:30 14:38 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:30 14:38 

Daniel Otávio Maffezzolli Membro Suplente 13:30 14:38 

  

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

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivos Profissionais 

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

Aprovação de 18 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
71/2021. 
 
Aprovação de 06 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
72/2021. 
 
Deliberação 73/2021 – aprovada. 
 

 
 

EXTRAPAUTA 

 

1 Formato do Diploma Virtual da Univali 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Aprofundar a pesquisa sobre o tema, a ser apreciada na próxima 
reunião Ordinária.  

 
 

2 Premiação Acadêmica e Dia do Arquiteto 

Fonte Coordenador 
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Relator Coordenador 

Encaminhamento 

 Relatou o evento, que considerou muito bem organizado, e teve como 
abertura a fala da Presidente do CAU/SC e do Vice-Prefeito. Os 
Coordenadores das Comissões também tiveram momento de fala, e 
acerca dos trabalhos da CEF foram explanadas as perspectivas e 
dificuldades, além da apresentação do principal produto da Comissão: 
a Premiação Acadêmica. Foi feita a abertura dos envelopes com a ata 
do julgamento e a listagem dos premiados; foram chamados as 
menções honrosas, o prêmio especial, o terceiro, o segundo e o primeiro 
lugar, sendo seguido pelo Prêmio Professor de Pratica Pedagógica. Foi 
identificada uma falha, visto que a listagem dos premiados não 
especificava a instituição de ensino ao qual o acadêmico pertencia, 
sendo necessário observá-la para a próxima edição. Outra questão foi 
relativa ao cronograma do edital, que apresentava uma data de 
divulgação dos premiados. A lista divulgada apresentava nove 
acadêmicos classificados, e destes classificados apenas 8 foram 
premiados, deixando de fora uma acadêmica que compareceu ao 
evento com sua família, e ficou frustrada com a circunstância. A situação 
gerou uma indisposição, que foi questionada pela a instituição de ensino 
e pela acadêmica, e por isso foi decidido que ela também seria 
agraciada com a menção honrosa.  Ocorreu também a premiação do 
Prêmio ATHIS e do Prêmio de Fotografia. Comentou que seria 
interessante o regulamento prever que os participantes escolhessem 
uma imagem dos trabalhos enviados, para que a mesma seja utilizada 
para divulgação, juntamente com o nome do trabalho, instituição de 
ensino Tais questões serviram de aprendizado. Foram feitos 
agradecimentos e elogios a equipe que organizou o evento. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 27/01/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Fárida Mirany De Mira; e 
abstenção da conselheira Larissa Moreira.  
 

 
Julianna Luiz Steffens 

Assistente Administrativo 
Secretário 

 
 
 
 
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 
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