
 

 
SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC – 2021 - ONLINE 

 

DATA 28/01/2021 HORÁRIO  09h – 13h00min 

LOCAL Virtual (via zoom) 

 

ASSESSORIA 
Marina Lemos Lameiras  
Fernando Volkmer 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador 8:55 12:00 

Rodrigo Althoff Coordenador Adjunto 09:10 10:00 

Fárida Mirany De Mira Membro Titular 09:00 12:00 

    

 

CONVIDADOS Anne Soto – Cons Suplente 

 Daniel Maffezzoli – Cons Suplente 

 Newton Marçal Santos – Cons Suplente 

    

Ausências justificadas 

 

Conselheiro  

Justificativa  

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento 
Encaminhar súmula da 11ª Reunião para publicação. 
Encaminhar súmula da 2ª Reunião Extraordinária para publicação. 
 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Fárida de Mira 

Comunicado Pediu para que todos se apresentassem, e assim foi feito. 

 

Responsável Assessora Marina  

Comunicado 

Comentou de uma carta recebida do CAU/BR sobre carta aberta aos 
alunos e acolhimento de egressos que cursaram disciplinas de forma 
remota durante o período de Pandemia. 
A comissão pede divulgação nas mídias sociais do CAU/SC da 
referida carta, reforçando o caráter excepcional da medida, e que fique 
claro a posição do CAU/BR e dos demais CAU/UF com relação ao EAD. 



 

Poderá ser utilizado os termos da 3ª, 4ª e 5 ª linha, acrescentando-se 
que, não obstante, sustenta seu posicionamento anterior, defendendo 
incondicionalmente a graduação presencial. Igualmente claro tem que 
ficar a diferença dos cursos EAD e a utilização de ferramentas 
eletrônicas na situação atual de excepcionalidade. 

 

Responsável Cons Gogliardo 

Comunicado 

Comentou que foi contatado pelo coordenador da CEF-CAU/RS e que 
está sendo articulado grupo de coordenadores da CEF/SUL (RS, SC e 
PR). 
Poderá ser ampliado para todos os conselheiros da CEF, mas ainda 
está em estudo. 
Comentou também que foi recebido pedido de registro de egresso de 
uma instituição que ofereceu curso 100% EAD. Foi o primeiro pedido de 
registro no Brasil. Depois ocorreu o pedido no RJ. Pediu, em função do 
ineditismo do caso, que a discussão fosse feita em próxima reunião, 
com os membros da CEF já mais informados dos trâmites da comissão 
e suas responsabilidades. 
 

 

Extra pauta 

 

Responsável GERTEC 

Assunto Relator para processo de registro diplomado no exterior 

 

Responsável GERTEC 

Assunto Registro de egresso de curso de EAD 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Homologação Registros Profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator CEF 

Encaminhamento 

Homologação de 24 Registros Profissionais em caráter PROVISÓRIO 
Deliberação – 01/2021 
Homologação de 54 Registros Profissionais em caráter DEFINITIVO 
Deliberação – 02/2021 

 

2 Inclusão de Título de Engenheiro de Segurança; 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Processo 1195184 – Deliberação 03/2021 – Solicitadas diligências 
Processo 1208450 – Deliberação 04/2021 - Aprovado 
Processo 1219374 – Deliberação 05/2021 - Indeferido 

 

3 
Encaminhamento de resposta do CAU BR - questionamentos sobre 
aplicação do Parecer CNECES nº 948-2019 do MEC 



 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 
Aprovada minuta proposta pela assessoria de ofício de resposta à 
coordenadora de curso. Encaminhe-se para aprovação da presidência 
e envio à requerente. 

 
 

4 Perspectivas e Possibilidades de Ação 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi mostrado aos conselheiros o plano de ação com seus valores 
atualmente estipulados. 
Conselheiro Gogliardo sugeriu que fosse disponibilizado aos novos 
conselheiros para que pudessem comentar ou acrescentar no plano. 
Além disso, irá sugerir ao CD que o prazo de 19/02 para a prestação do 
PAC seja estendido. 
Na eventualidade de não poder estender o prazo, haverá a discussão 
online, extra reunião, verificando depois a necessidade ou não de uma 
reunião extraordinária para validação do plano. 
 
A conselheira Fárida sugeriu a criação de uma Câmara Temática para 
discussão do assunto EAD, ficando ela responsável pela montagem do 
escopo da nova Câmara. 

 

5 Readequação do calendário de reuniões 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Sugestão de quartas a tarde ou quintas pela manhã ou a tarde, tendo a 
preferência pela quarta-feira à tarde enquanto persistir a pandemia, 
sendo o horário da tarde das 13:30 às 17:30. 
Por ordem de preferência: 
Quinta a tarde 
Quarta a tarde 
Quinta pela manhã. 
Será consultado o conselheiro Rodrigo Althoff sobre as sugestões. 

 

6 Denúncia nº 30611 

Fonte Assessoria 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Foi analisada a denúncia e redigida resposta, sendo aprovada em 
deliberação. 
 
Deliberação 06/2020 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Relator para processo de registro diplomado no exterior 

Fonte GERTEC 

Relator GERTEC 



 

Encaminhamento Foi designado o Conselheiro Gogliardo como relator do processo. 

 

2 Registro de egresso de curso de EAD 

Fonte GERTEC 

Relator Assessoria 

Encaminhamento 

Tendo em vista que o curso do egresso não está inserido no SICCAU, 
informar o egresso desta situação e que já foi solicitada orientação 
quanto ao procedimento a ser adotado ao CAU/BR. 
Deliberação 07/2021. 
 

 
 
 

Florianópolis, 28 de janeiro de 2021 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEF realizada de forma virtual no dia 25/02/2020, 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Maragno, Rodrigo Althoff Medeiros e 
Fárida de Mira. 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.  
 
 
 
 
__________________________________                                                                         
Larissa Milioli – Assessora Especial da 
Presidência 
 

__________________________________ 
 Fernando Volkmer – Secretário 
 

 
 


