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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 25/05/2022 HORÁRIO 13:30 às 16:55 

LOCAL Reunião virtual e presencial 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13:30 16:55 

Fárida Mirany de Mira Membro 13:31 15:55 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 13:30 16:55 

  

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

 

CONVIDADOS Pedro Schultz Fonseca Baptista -  Gerente Técnico 
Melina Valença Marcondes -  Analista Técnica 
 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo Viagem 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 4ª Reunião Ordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
 Aprovadas Súmulas da 4ª Reunião Ordinária. Encaminhar para 
publicação no Portal da Transparência. 

 
 

Comunicação 
 
 
 

Responsável Newton Marçal Santos 

Comunicado 
Comunicou que realizará palestra em junho na Faculdade Empresarial 
de Chapecó. 

 
 

Responsável GERTEC 

Comunicado O setor jurídico atualizou o status da denúncia Unifacvest, que ainda 
está em tramite no Ministério da Educação, sem nenhuma atualização.   

 
 
 

Responsável GERTEC 

Comunicado 

Compartilhou a Deliberação Plenária DPO/RS sobre os critérios de 
processo de registro profissional de egressos de cursos EAD no âmbito 
do CAU/RS, compartilhada com o CAU/SC por meio do Ofício Circular 
PRES-CAU/RS nº 007/2022. 
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O Conselheiro Newton assumiu a relatoria sobre a possibilidade de 
adoção de procedimento similar no CAU/SC.  

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação de 48 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
21/2022. 
 
Aprovação de 41 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
22/2022. 
 
Solicitação de cálculo de tempestividade à CEF-CAU/BR – atualização 
de dados. Deliberação 23/2022 – Aprovada.  
 
Análise de Registro Profissional RNE, protocolo 1331910/2021. 
Deliberação 24/2022 – Aprovada.  
 
Análise de Registro Profissional RNE, protocolo 1514335/2022. 
Deliberação 25/2022 – Aprovada.  
 
A comissão analisou o pedido de registro profissional, protocolo nº 
1515933 e, mesmo sem o ato de revalidação do diploma, entendeu que 
poderia iniciar o preenchimento do anexo II da Resolução nº26 do 
CAU/BR, pois a câmara de arquitetura e urbanismo da Instituição de 
Ensino emitiu declaração sobre o parecer favorável a revalidação do 
diploma. A coordenadora adjunta Larissa foi designada relatora do 
processo. 
 
Em relação a solicitação de registro profissional nº1485538, a comissão 
entendeu que a falta dos documentos relativos a carga horária das 
disciplinas, tempo de integralização do curso e programas/conteúdos 
programáticos cursados, inviabilizam a análise da solicitação e o 
preenchimento do anexo II da Resolução nº26 do CAU/BR. Desta forma, 
solicitou da assessoria que prepare minuta de deliberação no sentido 
de reiterar a solicitação dos documentos ao requerente. A minuta será 
apreciada na próxima reunião ordinária. Adicionalmente, a Conselheira 
Larissa verificou indícios de exercício de atividades técnicas de 
arquitetura e urbanismo e uso de título profissional pelo requerente, na 
rede social do interessado e em website do seu trabalho. Assim, 
solicitou verificação pela fiscalização do CAU/SC. 
 
Foram apresentados os esclarecimentos em relação a renovação de 
reconhecimento dos cursos de arquitetura e urbanismo da UDESC, 
UNISOCIESC e, novamente, da UNOCHAPECÓ. Apreciando os 
esclarecimentos, a Comissão decidiu por deferir o registro dos egressos 
da UDESC, dado que a IES apresentou o Decreto Estadual nº1.607, de 
09 de dezembro de 2021, de renovação de reconhecimento do curso de 
arquitetura e urbanismo. Em relação aos cursos da UNISOCIESC  e 
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UNOCHAPECÓ, a CEF/SC permanecerá aguardando o cálculo de 
tempestividade da CEF/BR. 

 

2 Inclusão de Título de Eng de Segurança do Trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não foi discutido por inexistência de solicitação. 

 

3 Premiação Acadêmica 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Nova proposta de arte não ficou pronta a tempo. Será encaminhada aos 
membros para apreciação posterior. Sugerir nomes para a formação da 
Comissão de Premiação. 

 

4 Campanhas CAU/RS e CAU/PR sobre EAD 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi analisada a possibilidade de apoio a campanha sobre ensino EAD 
do CAU/RS e CAU/PR. Após discussão, a CEF resolveu consultar o 
jurídico sobre possíveis implicações judiciais da campanha, dado que é 
uma crítica a uma modalidade adotada por algumas Instituições de 
Ensino e respaldadas pela legislação educacional. 

 
EXTRAPAUTA 

 

1 Portal de Ensino CAU/SC 

Fonte CEF 

Relator Coordenadora Adjunta 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião. 

 

2 Pesquisa Diagnostico de Ensino em SC 

Fonte Coordenador 

Relator Conselheiros 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 5ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 22/06/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Larissa Moreira, Gogliardo Vieira Maragno  e ausência de 
Fárida Mirany de Mira.  
 
 
 

 
Julianna Luiz Steffens 

Assistente Administrativo 
Secretária 
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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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