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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 
 

DATA 23/02/2022 HORÁRIO 13:30 

LOCAL Reunião virtual e presencial 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador 13:30 16:58 

Larissa Moreira Coordenadora adjunto 13:30 16:58 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13:30 16:58 

  

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

 

CONVIDADOS Melina Valença Marcondes -  Analista Técnica 
Newton Marçal Santos – Membro Suplente 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 1º Reunião Ordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
 Aprovadas Súmulas da 1ª Reunião Ordinária. Encaminhar para 
publicação no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 

Responsável Coordenadora adjunta 

Comunicado 
Comentou que durante a reunião do CEAU foi abordado o tema da 
Premiação Academia, em que foram dadas ideias de temas.  

 

Responsável Coordenador 

Comunicado 
Trouxe informações do Conselho Diretor sobre a Premiação Acadêmica. 
O concurso será mais uma vez realizado internamente por causa das 
limitações orçamentarias.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação de 83 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
07/2022. 
 
Aprovação de 22 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
08/2022. 
 
Os conselheiros consideraram oportuno que em avaliação de pedidos 
de urgência de registro profissional, a gerência técnica verifique os 
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seguintes dados junto ao requerente: data da necessidade do registro, 
documentos que comprovem a urgência, data da colação de grau do 
egresso. Os pedidos de urgência serão encaminhados ao coordenador 
da CEF/SC que indicará/não a apreciação pelos demais membros da 
CEF por e-mail e eventual aprovação do registro antes da reunião da 
comissão. Em caso de aprovação, a comissão fará a confirmação da 
aprovação na próxima reunião ordinária/extraordinária. 

 

2 
Denúncia 33490 – Oferta de curso de Arquitetura e Urbanismo em 
turno especial pela UNOESC e coordenação do curso por 
engenheira civil. 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento  Deliberação nº 09/2022. – aprovada. 

 

3 
Orientação e alinhamento de entendimento nos textos dos 
DIPLOMAS 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Deliberação nº 10/2022. – aprovada. 

  

4 ETP  para Premiação Acadêmica 2022 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi definido que o ETP será o mesmo do ano anterior. Serão feitas 
alterações no Regulamento da premiação. Ficou definido que os 
membros farão a leitura do regulamento, destacando pontos para serem 
discutidos na próxima reunião. Propostas de alteração incluem: 
quantidade de jurados e suplentes; júri presencial; possibilidade de 
substituição do júri; aumento do período de julgamento; a existência de 
ranking, ou não, dos premiados; dilatação dos prazos; divulgação do 
tema; antecipação do lançamento e possibilidade de lançamento 
durante o congresso. 
 

 

5 Sistema para Certificado de Mérito Acadêmico 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Não existe um processo sistematizado para concessão do Certificado 
de Mérito Acadêmico. As solicitações são enviadas por instituições para 
destinar o certificado aos alunos que tiveram melhor nota no curso. Não 
existe nenhuma deliberação que regulamente a emissão desses 
certificados.  Os conselheiros sugerem que seja entregue um livro e uma 
Carta parabenização. Esse assunto será levado a reunião do Conselho 
Diretor.   
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Esta Súmula foi aprovada na 2ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 24/03/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno e Larissa Moreira.  
 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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