
 

 
SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC – 2020 - ONLINE 

 

DATA 26/08/2020 HORÁRIO  09h – 12h35min 

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 10min 10h30 

 

CONVIDADOS Alcenira Vanderlinde - Gergeral 

 

Ausências justificadas 

 

Conselheiro - 

Justificativa Não houve 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhar súmula para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Alcenira Vanderlinde – GERGERAL 

Comunicado 

Foi comunicado as questões de demandas da GERTEC e que 
precisaríamos liberar de algumas atividades da CEF a Arquiteta Marina, 
assessora da comissão. Para isto foi solicitado ao funcionário Fernando 
Volkmer que auxilie a assessoria nas questões operacionais dos 
projetos até o final da licença da analista da GERTEC, liberando para 
as demandas recorrentes daquela gerência. 
Foi acolhida pelos conselheiros a solução oferecida. 
Também comunicou as questões relativas aos eventos nos quais os 
conselheiros candidatos poderão participar. As regras eleitorais foram 
esclarecidas e  

 
 

Responsável Assessora Marina 



 

Comunicado 

Ata da Terceira Reunião Ordinária da Comissão Especial de Seleção dos 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 mostra que os trâmites 
estão em andamento. 
Também comunicou sobre a resolução 192 CAU/BR que prorroga os 
prazos de registros provisórios no período da Calamidade Pública 
decretado. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Homologação Registros Profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Homologação de 24 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO 
Homologação de 53 Registros Profissionais em caráter DEFINITIVO 
Deliberação – 55/2020 
Deliberação – 56/2020 

 

2 Carta da ASCOP 

Fonte Assessoria 

Relator CEF 

Encaminhamento 
Não será enviada contribuição a este manifesto específico, mas que a 
CEF irá enviar a ASCOP uma proposta de pauta quanto à qualidade de 
ensino. 

 

3 
Possibilidades para comprovação de protocolo de solicitação de 
diploma 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento Deliberação 57/2020 

 

4 CAU nas Escolas 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

A comissão entende que, em função do atual calendário eleitoral, seria 
mais conveniente realizar as palestras do CAU nas escolas após as 
eleições do CAU. 
Será avaliada a dinâmica de execução do CAU nas Escola (qual 
plataforma, quantas IES, etc). 

 

5 Encontro de Coordenadores – conclusões e encaminhamentos 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Será enviado aos conselheiros o relatório das primeiras duas etapas 
para avaliação. 
Foi proposta estrutura do evento a ser deliberada para aprovação do 
CD, como segue: 
Tema: O ensino de AU com a nova experiência das aulas remotas 

Data: 21/10/2020 
Horário: 10:00 às 12:00 



 

Palestrantes:  
Romero Tori (ou Prof Ana Maria Iorio Dias) 
Laura Azevedo(Oxford) (ou Carlos Eduardo Veiga) 
Cronograma: 
10:00 Abertura 
10:10 Palestra 1 
10:40 Palestra 2 
11:10 Debates 
12:00 Encerramento 
 
Deliberação 58/2020 

 

6 Questionamento sobre concursos acadêmicos 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

 Foi trazida à comissão questionamento de coordenador de curso sobre 
concursos acadêmicos. 
A comissão não vê necessidade de maiores esclarecimentos além dos 
já enviados por e-mail ao coordenador. 

 

7 Encaminhamento de atendimento sobre bolsas de estudo 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Foi trazida à comissão questionamento de arquiteto e urbanista sobre 
custeio de cursos ou projetos. 
A comissão concorda com os já enviados por e-mail ao arquiteto; 
entretanto, solicita que seja informado à arquiteta por e-mail que há 
instituições de ensino que contam com plataformas que reúnem 
informações sobre bolsas de estudo. 

 

8 Instituições de ensino sem reconhecimento pelo MEC 

Fonte CEP 

Relator CEF 

Encaminhamento 

A comissão entende que não tem competência para fiscalizar ou se 
manifestar quanto às questões legais com relação ao MEC e suas 
normativas. 
Foi proposto que a comissão retome a pauta do diagnóstico do ensino, 
de forma mais genérica (quantas IES, status atual do reconhecimento, 
número de professores, qualificação dos mesmos, etc). 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Ofício às IES sobre indicação do formando para Honra ao Mérito 

Fonte CEF 

Relator CEF 

Encaminhamento Deliberação 59/2020 

 
2 Remuneração dos professores em tempos de Ensino Remoto 

Fonte Conselheira Jaqueline Andrade 



 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Conselheira Jaqueline comenta que são, na realidade, dois casos: 
Professores que já ministram conteúdo EAD e professores que, em 
função da Pandemia, geram conteúdos novos para com EAD. 
O CAU não tem competência para legislar sobre valores de salário e 
sim prezar pela qualidade do conteúdo ministrado. 
Conselheira Jaqueline e Conselheiro Althoff comentaram que a relação 
entre os professores e as instituições é questão trabalhista e, em função 
da pandemia, com certeza mudou bastante. Tanto em função de valores 
quanto em relação à carga horária que tinham anteriormente. 
Assim, a comissão entende que não teria competência para uma 
manifestação formal, mas que a orientação quanto às condições do 
exercício profissional pelos professores poderia ser uma questão a ser 
estudada. 
A comissão solicita que o assunto seja levado como pauta para o 
CEAU/SC. 
Também poderá ser pautado no próximo encontro de coordenadores. 
A comissão, então, solicita que seja encaminhado às IES uma carta a 
ser redigida pelos conselheiros, com texto genérico, comentando das 
condições necessárias para o perfeito exercício da profissão de 
professor de AU. Conselheira Jaqueline formalizará uma minuta para 
apreciação dos demais conselheiros. 

 
Florianópolis, 26 de agosto de 2020 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEF realizada de forma virtual no dia 23/09/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques e Jaqueline Andrade e 
Conselheiro Rodrigo Althoff. 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 
 

 

 


