
 

1-2 
 

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 24/03/2022 HORÁRIO 13:30 às 17:55 

LOCAL Reunião virtual e presencial 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador 13:30 17:55 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13:30 17:39 

Anne Elise Rosa Soto Membro suplente 14:14 17:55 

  

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

 

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

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Fárida Mirany De Mira 

Justificativa Motivo de Saúde 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 2º Reunião Ordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
 Aprovadas Súmulas da 2ª Reunião Ordinária. Encaminhar para 
publicação no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 
 
 

Responsável Larissa Moreira 

Comunicado 
Participou da reunião CEAU-CAU/SC e relatou sobre o estudo de 
mudanças no regimento para permitir a ABEA e ABAP indicarem seus 
representantes como convidados. 

 
 

Responsável Newton Marçal Santos 

Comunicado Relatou a sua participação na reunião Plenária. Levantou 
questionamentos em um acordo a ser firmado com o Ministério Público. 
Comentou sobre as aprovações de processos rotineiros da reunião e a 
presença dos presidentes dos CAU/UFs. 

 

 
 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Relatou as questões levadas pela CEF à reunião do Conselho Diretor. 
Ficou decidido pela não emissão de Certificados de Mérito Acadêmico, 
mas sim Carta de Parabenização. Sobre os Convites para as cerimonias 
de Colação de Grau, solicitou que a CEF seja informada sobre eles. 
Decidiram enviar comunicação para todos os Cursos de Arquitetura e 
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Urbanismo do Estado que temos registrados no CAU/SC, informando a 
nova composição da Comissão, disponibilizando a CEF para o projeto 
CAU/SC nas escolas, e, sempre que houvesse, a disponibilidade do 
CAU/SC de se fazer presente nas cerimonias de colação de grau.  

 

 

Responsável Coordenador Gogliardo Maragno 

Comunicado 

Fez relato sobre a Reunião dos Coordenadores da CEF na sede do 
CAU/BR, em Brasília, nos dias 10 e 11 de março. Estavam presentes 
um bom número de membros da CEF/BR, titulares e suplentes e das 
CEF estaduais dos Estados da Bahia, Espirito Santo, Roraima, 
Rondônia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Sergipe e por vídeo 
conferencia dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Acre e demais. Na quinta-feira houve uma apresentação 
do CEF/BR, fazendo um retrospecto dos trabalhos da comissão no ano 
passado. Cada representante dos CAU/UFs teve oportunidade de falar 
sobre as condições e dificuldades dos trabalhos da comissão no seu 
Estado. Os temas se repetem, entre eles: o ensino EaD, o estágio, o 
afastamento das instituições, o desinteresse dos 
professores/coordenadores de curso em participar dos seminários do 
conselho e a dificuldade de conciliação das normativas do CAU e do 
MEC.  Foi comentado que já existem 840 cursos de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil, não devendo existir um país conhecido no mundo 
que tenha tantos cursos. No segundo dia de reunião o Coordenador, 
Valter Luis Caldana Junior, falou que a CEF/BR pretende retomar o 
projeto de acreditação de cursos, além de realizar uma revisão das 
normativas do CAU/BR em relação ao ensino, pois consideram que há 
questões conflitantes e algumas lacunas. O coordenador da CEF/BR e 
a Presidente do CAU/BR entendem que o registro dos egressos é 
concedido aos mesmo se apresentarem tem diploma de curso 
reconhecido pelo MEC e os documentos de identificação necessários, 
mas que a atribuição profissional automática talvez seja questionável. 
Esse tema foi questionado pelo Coordenador da CEF do CAU/SC 
procurando saber como isso seria realizado: se cada solicitação de 
registro será analisada para ver que tipo de atribuição o profissional vai 
ter. A CEF do CAU/BR disse que, até hoje, foi dado muita ênfase em 
Ensino e pouco na Formação, e que existe o desejo de enfatizar mais a 
formação, relacionada com a formação continuada, mas não foi 
explicado como exatamente seria instituído, a ideia é que os 
profissionais ao se formarem teriam atribuições mínimas, sendo que 
outras atribuições seriam acrescentadas a partir da formação 
continuada.  Não está definido o caminho que o CAU/BR pode seguir, 
foi citado a residência técnica. Atualmente a única especialização que 
gera atribuição é a Engenharia e Segurança do trabalho, lei anterior a 
criação do CAU, que foi recepcionada a lei 12.378. O Coordenador 
acredita que a CEF do CAU/SC deva ficar atenta sobre essa questão.  
Outro ponto relatado pela CEF/BR foi a priorização de 3 projetos. O 
primeiro projeto seria o Seminário Nacional sobre Relações entre a 
Formação, Atribuição e Praticas profissionais, que devem acontecer em 
setembro, com participação das CEFs, instituições e professores do país 
inteiro.  Deve ocorrer também um seminário preparatório em maio.  
O segundo projeto prioritário seria o desenvolvimento de um banco de 
dados. Será lançado um termo de referência para a contratação de uma 
empresa de inovação tecnológica, com o objetivo de desenvolver um 
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banco de dados dinâmico e interativo, que atenderia o Artigo 4º da 
legislação do CAU, cujo objetivo é manter um cadastro atualizado dos 
cursos de arquitetura e urbanismo, incluindo o projeto pedagógico, de 
acesso público e transparente. O questionamento levantado pelo 
coordenador foi se a instituições seriam obrigadas a fornecer esses 
dados, pois essa exigência não é explícita. Foi comentado que talvez 
seja interessante instituir um programa de incentivos (estrelas, com 
algum tipo de vantagem). 
O terceiro projeto prioritário da CEF/BR é chamado de Projeto Lelé, em 
que o CAU daria uma bolsa de estudos para alunos de TFG que 
escolhessem temática ambientadas em cidades em que não exista um 
arquiteto registrado. Os bolsistas morariam nas cidades por 4 meses, 
recebendo uma bolsa equivalente a uma bolsa de pesquisa da CAPES. 
O CAU/BR não quer caracterizar como um estágio e ainda possui 
questões em aberto. O coordenador considera as intenções positivas, 
mas a viabilização precisa ser melhor detalhada. Seriam oferecidas 10 
bolsas de forma experimental ainda esse ano. 
Houve uma palestra virtual do professor Renato Janine Ribeiro, o atual 
presidente da SBPC, com o tema: Formação Pesquisa, pratica social e 
soberania. Foi considerada muito interessante, pois fez uma abordagem 
mais ampla da pesquisa e da ciência na área de ensino e educação.  

 

 

Responsável GERTEC 

Comunicado 

Comunicou a CEF/SC de duas solicitações de registro por profissionais 
estrangeiros que deram entrada na GERTEC. Em ambos os casos foram 
feitas solicitações de documentos complementares, para que as 
mesmas possam ser analisadas pela comissão em próximas reuniões.   

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi postergada a análise dos registros, visto que foi detectado uma 
instituição que estava com reconhecimento do curso vencido. Foi 
solicitado a GERTEC para incluir uma nova coluna na tabela dos 
registros, afim de informar a situação atual das instituições perante ao 
MEC. Será solicitada uma Reunião Extraordinária, para posterior 
deliberação dos registros definitivos e provisórios e novo procedimento 
para as próximas deliberações.  

 

2 Inclusão de Título de Engenharia de Segurança do Trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador  

Encaminhamento  Deliberação nº 11/2022. – aprovada. 

3 Queixas de Estudantes sobre alteração de percentual EaD Unisul 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Deliberação nº 12/2022. – aprovada. 
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4 Premiação Academia 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Alterações no Regulamento da Premiação Acadêmica, entre eles: tema 
especial; composição da comissão julgadora; julgamento presencial; 
quantidade de dias de julgamento; determinação da quantidade de 
premiados e menções honrosas; valores dos prêmios; solicitação de 
que cada trabalho submetido seja enviado uma imagem para ser 
utilizada na apresentação dos trabalhos vencedores. Não foi possível 
finalizar as alterações, que serão votadas na próxima reunião.  

  

5 Projeto de Inventário sobre Qualidade de Ensino AU em SC 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não foi apreciado. 

 
EXTRAPAUTA 

 

1 Nota Conjunta - CEF Sul 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Deliberação nº 13/2022. – aprovada. 

 

2 Portal de Ensino do CAU/SC 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenadora Adjunta 

Encaminhamento Não foi apreciado. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 4ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 27/04/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Maragno, Larissa Moreira e Fárida de Mira.  
 
 

 
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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