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SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 01/07/2021 HORÁRIO 13:30h às 18:11h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador (a) 13:30 18:11 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:37 17:08 

Daniel Otávio Maffezzolli Membro Suplente 13:30 18:11 

  

ASSESSORIA Fernando de Oliveira Volkmer- Assessor 
Lilian Arrussul Jacques -  Secretária 

 

CONVIDADOS Melina Valença Marcondes -  Analista Técnica 
Marina Lameiras - Gerente técnica 
Newton Marçal Santos - Conselheiro suplente 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  - 

Justificativa  - 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 5º Reunião Ordinária CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 5ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência 

 

Comunicação 
 
 

Responsável Conselheiro Daniel 

Comunicado 
Informou que permanece no desenvolvimento da pesquisa a ser enviada 
aos estudantes no CAU NAS ESCOLAS. 

 
 
 

Responsável Conselheira Fárida 

Comunicado 
Informou sobre a elaboração do planejamento da proposta de câmara 
temática, que deverá ser apresentada em próximas reuniões. 

 

 

Responsável Conselheiro suplente Newton Marçal 

Comunicado 
Informou que realizou a palestra CAU nas escolas na UNOESC em 
Xanxerê, sendo bastante positiva e interativa. 

  

Responsável Coordenador Gogliardo 
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Comunicado 
 
 

Informou que ministrou o CAU nas escolas para UNISUL 
Florianópolis, que o material desenvolvido foi de muito boa qualidade 
e ajudou muito para a exposição. 
Além disso, informou que muitas comissões de ensino e formação do 
Brasil estão com a questão de egressos de cursos a distância, que um 
egresso entrou com liminar para o registro em Santa Catarina, assim 
como egressos de outros estados. 
Informou que participou de uma reunião com membros dos CAU/UF 
em que sugeriram deixar especificado no SICCAU que era um registro 
em caráter precário, por força de liminar.  
Informou também sobre o grave caso da instituição de ensino 
UNOESC, que é a oferta de curso de graduação de arquitetura e 
urbanismo no final de semana, com redução de tempo de 
integralização de cinco para quatro anos. 

 

1 Análise de registros profissionais  

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Homologação de 31 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação 
nº29/2021. 
Homologação de 62 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação 
nº30/2021. 
Análise de registro de egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade Barddal de Artes Aplicadas (código e-MEC 67219) com 
conclusão após desativação do curso- Deliberação nº31/2021. 

 

2 Inclusão de título de Engenharia e segurança do trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

Deliberação 32/2021- aprovada 
Deliberação 33/2021 - aprovada 
Deliberação 34/2021- Solicitação de esclarecimentos à instituição de 
ensino. 

  

3 Reanálise da solicitação 156197 de egresso de EAD 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

O Coordenador pediu para inserir a observação na linha do registro “ 
em caráter precário” para fins de padronização com outros CAU (UF). A 
Gerente técnica encaminhará por e-mail à presidência pedindo para 
incluir a frase “em caráter precário” no campo observação da linha de 
registro profissional. 

 

4 Orientação à coordenação do curso de AU da Anhanguera 

ORDEM DO DIA 
 



 

3-4 
 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 
 Deliberação 36/2021- esclarecimentos ao coordenador do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Anhanguera. 

 

5 Aprovação do Regulamento da Premiação Acadêmica 2021 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador  

Encaminhamento  Deliberação 35/2021- Regulamento aprovado.. 

 

6 Andamento dos projetos para 2021 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 
 Proposta do coordenador para realização da primeira etapa do 
encontro de coordenadores dia 19/08/2021.  Foi proposto o lançamento 
do edital da premiação acadêmica neste dia. 

 

EXTRA PAUTA 

1 Certidão INCRA 

Fonte Gertec 

Relator  -  

Encaminhamento Não foi discutido. 

 
 

2 
Curso de Arquitetura e Urbanismo em turno especial aos finais de 
semana 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

Deliberação 37/2021- Solicitar à instituição de ensino e aos 
coordenadores das cidades (São Miguel do Oeste- Leanda Daiprai; 
Videira- Jeferson Eduardo Suckow; Xanxerê – Anderson Sacool 
Ferreira; Joaçaba – Scheila Lockstein; Chapecó- Marcia Regina Sartori 
Damo) informações sobre o projeto de curso e sobre o atendimento às 
legislações educacionais e profissionais. 

 
 

3 Registro profissional de estrangeiro temporário 

Fonte Gertec 

Relator  Coordenador 

Encaminhamento 

A analista expôs as justificativas para o pedido de registro de 
estrangeiro com visto temporário e iniciou-se a discussão, mas a 
comissão entendeu que precisava avaliar o assunto com mais 
profundidade, por isso optou-se por pautar o assunto na próxima 
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reunião. A minuta elaborada será novamente disponibilizada na intranet 
para a próxima reunião ordinária, para que os conselheiros façam a 
leitura antecipada. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 7ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 29/07/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Fárida Mirany De Mira.  
 
 
 

Fernando Volkmer 
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.  

 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 
 


