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SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 26/08/2021 HORÁRIO 13:30 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador(a) 13:30 17:05 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:45 17:05 

Daniel Otávio Maffezzolli Membro Suplente 13:30 17:05 

  

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

 

CONVIDADOS Melina Valença Marcondes -  Analista Técnica 
Newton Marçal Santos - Conselheiro suplente 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivo profissional 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros  

 

Leitura e aprovação da Súmula da 6º Reunião Ordinária CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada Súmula da 7ª Reunião Ordinária. Encaminhar para publicação 
no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Importante relatar que tivemos várias sugestões de nomes para compor 
o júri por parte dos conselheiros, e foi solicitado por ofício aos 
presidentes das entidades que compõe o CEAU e ASBEA. Foi recebido 
um retorno da IAB, AsBEA  e ABEA, porém o SASC declinou de indicar 
nomes por discordar do fato de não haver honorário para os membros 
do júri. Isso resultou na recomposição do júri o mais rapidamente 
possível, com o auxílio do Conselheiro suplente Newton Marsal Santos. 
Foi necessário nominar outros profissionais para poder compor os 10 
necessários para a Comissão Julgadora, que será representada por: 
  
 I – Membros titulares:   
a) Ângelo Marcos Vieira Arruda – Arquiteto e Urbanista, Vice-Presidente 
do IAB/SC 
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 b) Jaqueline Andrade - Arquiteta e Urbanista (indicada da CEF-
CAU/SC)  
c) Ana Goes - Arquiteta e Urbanista, Presidente da ABEA  
d) André Lima – Arquiteto e Urbanista, Diretor da AsBEA/SC 
 e) Flávio Carsalade - Arquiteto e Urbanista (indicado da CEF-CAU/SC)    
 
II –  Membros suplentes:  
a) Henrique Pimont – Arquiteto e Urbanista – Diretor da AsBEA/SC  
b) Antônio Lanchotti - ABEA  
c) William Vefago - Arquiteto e Urbanista, Diretor do IAB/SC 
d) Carlos Eduardo  Nunes Ferreira -ABEA 
e) João  Carlos Correia - SP  (ABEA indicado  da  CEF-CAU/SC ) 
 

 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Relato do evento do 4° Encontro de Coordenadores dos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Comentou a participação 
de poucos coordenadores, mas que se confrontada com a participação 
de anos anteriores se mostrou na mesma quantidade, o que leva em 
uma reflexão de como atrair um maior público. Para o evento do próximo 
ano foi sugerido que a primeira etapa do evento seja um encontro 
também de docentes, e que se deve pensar em algo motivador, no 
intuito de mostrar que não está relacionado com burocracia e nem ao 
comprometimento de pagamento de anuidade ou RRT de Cargo e 
Função. Destacou a qualidade das discussões e debates por parte de 
todos os participantes, valendo a pena citar que Valter Luis Caldana 
Junior da CEF-CAU/BR irá apresentar uma proposta de isenção de 
anuidade para os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo 
registrados no CAU, como uma forma de incentivar esses 
coordenadores a procederem os registros.  No evento também 
aconteceu o lançamento da 8° Premiação Acadêmica. Devido as atuais 
demandas da pandemia, o lançamento ocorreu de forma virtual, 
juntamente com o encontro de coordenadores, sendo que apesar do 4° 
encontro de Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo não 
ser aberto ao público, o momento de lançamento da premiação foi 
aberto ao público via Youtube. No entanto, não foi lembrado que os 
presidentes ou representantes das entidades deveriam estar presentes 
dentro do Canal do Encontro de Coordenadores e não apenas como 
expectadores no Youtube, por isso deve-se fez-se alerta para a próxima 
edição. Na rodada de fala dos coordenadores também foi verificado uma 
diversidade muito grande de situações das diferentes instituições: 
algumas ainda estão com aulas exclusivamente remotas, há instituições 
que já retornaram parcialmente e há instituições que estão retornando 
agora neste começo de semestre, sendo que foi falado também sobre 
ações para a retomada da qualidade de ensino neste retorno. 

 

Responsável Newton Marçal Santos 

Comunicado 

Relato do Conselheiro Suplente que participou da reunião da CEF Sul, 
para tratar do documento a ser enviado ao CEF do CAU/BR sobre a 
questão do ensino EAD, no intuito de sensibilizar os estados e cobrar 
uma posição efetiva do CAU/BR. 
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ORDEM DO DIA 

 
 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Homologação de 24 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação 
nº 48/2021. 
Homologação de 66 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação 
nº49/2021. 
 

 
 

2 Inclusão de título de Engenharia e segurança do trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento 

Deliberação 50/2021- aprovada 
Analise da admissibilidade de recurso intempestivo - Deliberação 
51/2021. 
 

 
 

3 
Solicitações de Certidão de Georreferencamento e Correlatas - 
INCRA 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Deliberação 52/2021- aprovada 

  

4 Validade de Registro de RNE 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Colocar em diligencia - Deliberação 53/2021 

  

5 Premiação Acadêmica 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Explicação sobre forma de cadastro de instituição para o evento. Pedido 
de envio de mala-direta para todos os coordenadores. Atualização da 
tabela de prazos do evento. 

 
 

6 Encontro de Coordenadores 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Aprovação de relatório oficial para a próxima reunião.  
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EXTRAPAUTA 

 

1 Carta CEF Sul 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Dar encaminhamento da Carta CEF Sul, com as orientações propostas 
no texto para o CAU/RS. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 8ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 23/09/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Fárida Mirany De Mira; e a 
ausência do Conselheiro Daniel Otávio Maffezzolli.  
 

 
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 

 
 
 


