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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 23/09/2022 HORÁRIO 13h30min às 16h37min 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador  13h30min 16h37min 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13h30min 16h37min 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13h30min 16h37min 

  

ASSESSORIA Melina Valença Marcondes – Assessor 
Marina Lameiras – Analista - Gertec 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Newton Marçal Santos – Membro Suplente 
Fernando Volkmer – coordenador de eventos (assessoria de projetos) 
Pedro Schultz Fonseca Baptista -  Gerente Técnico 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente 
Isabel Leal Marcon Leonetti – Assessora jurídica 
Jaime Teixeira Chaves – Secretário de órgão Colegiados 
João Vicente Scarpin – Gerente Geral 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Orçamento de 2023 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

O Gerente Geral explicou o fluxo e cronograma do orçamento 2023, com 
maior detalhamento da “Etapa 1” que envolve a análise das comissões 
com a: avaliação de ações realizadas (2021-2022), acoplamento 
estratégico, definição de ações e projetos 2023 e detalhamento de 
planos de ação. 
Foram expostos os projetos planejados para 2022: CAU nas escolas, 
Premiação Acadêmica (TCC+professor), Diagnóstico de ensino de 
arquitetura e urbanismo em SC, Programa de incentivo ao registro de 
professores. 
A conselheira Fárida destacou que o incentivo ao registro de 
professores está ocorrendo dentro da palestra do CAU nas escolas 
informalmente e nos diálogos com docentes dentro do congresso de 
arquitetura. O coordenador, comentou da necessidade de ter apoio 
técnico para registro de ata dos encontros durante o congresso. Para o 
ano de 2023, como não ocorrerá o congresso, o incentivo aos docentes 
pode ocorrer por meio de encontros de ensino. 
CAU nas escolas para 2023: incentivar os pedidos de palestras pelas 
escolas. 
Premiação Acadêmica, o coordenador Gogliardo, disse ser necessário 
avaliar a ampliação de número de jurados de três para cinco, tendo 
reflexo no valor do projeto. Além disso, destacou a necessidade de 
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exposição dos trabalhos selecionados, como uma forma de divulgação 
da produção acadêmica do Estado. Fez a proposta de publicação dos 
últimos anos da premiação. 
O Diagnóstico de Ensino, segundo coordenador, avalia como de suma 
importância que seja realizado em 2023 e questiona se o valor de 
R$20.000 não seria insuficiente para contratação de uma empresa para 
sua realização.  
Percebeu-se a necessidade de melhoria para 2023 a 
comunicação/divulgação dos projetos. 
O coordenador Gogliardo propôs uma metodologia diferente do que 
ocorreu no ano de 2021, em que se estabelecesse um teto para cada 
comissão poder planejar seus projetos, ao invés de sair a proposta da 
comissão para depois sofrer um corte da COAF. 
A comissão estimou um valor de R$ 90.000 para Premiação Acadêmica, 
pois pretende contratar um prestador de serviço de organização do 
prêmio. Para o Diagnóstico de Ensino por volta de R$50.000 para 
contratação de prestador de serviço. Para o programa CAU nas escolas 
um valor estimado de R$20.000 para realização de por volta de 10 
palestras no ano de 2023. 
Banco de dados das Instituições de Ensino (coordenadores e docentes), 
não necessariamente será um projeto, mas uma meta para 2023. 
Diálogo/encontro de coordenadores seria 1 ação no ano de 2023, com 
a realização de uma conversa, mas também de palestra como âncora 
do evento, com valor estimado de R$10.000. 
Planejamento de publicação com histórico dos trabalhos selecionados 
na Premiação Acadêmica, por volta de R$30.000. 
O projeto “CAU educa” será desenvolvido em 2023, com piloto a ser 
realizado em conjunto com o “CAU nas escolas”. 

 

2 Acompanhamento dos projetos de 2022 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não houve tempo para discussão, será pautado em outra reunião. 

 

3 Relatório Semestral 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi aprovado o Relatório Semestral, com sugestão de inclusão do 
número de escolas que participaram da Premiação Acadêmica e 
inclusão dos números de registros de profissionais estrangeiros e títulos 
de engenharia de segurança do trabalho.  

 

4 Reconsideração de registro profissional de diplomado no exterior 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

A discussão foi no sentido de reavaliar a Deliberação nº51/2022, feita 
de ofício pelos membros da CEF/SC, tornando sem efeito a discussão 
relativo ao item 5.3 da 9º reunião ordinária da CEF-CAU/SC.  
Deliberação 51/2022 – aprovada.   
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5 Reclamação/dúvida estudante da UNISUL/Ânima 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não houve tempo para discussão, será pautado em outra reunião. 

 

6 
Discussão e planejamento das ações relacionadas às Deliberações 
nº13 e 23/2022 da CEF-CAUBR 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento  Não houve tempo para discussão, será pautado em outra reunião. 

 

7 
Ofícios circulares nº20 e 42/2022 – CAUBR – registro profissional 
de egressos e cadastro de cursos na modalidade à distância 

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não houve tempo para discussão, será pautado em outra reunião. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Processo Judicial - UNOPAR 

Fonte GERTEC 

Relator Assessoria Jurídica e Presidente 

Encaminhamento 

Excepcionalmente, foi solicitada a apreciação em caráter de urgência, 
como extrapauta, pela Presidente e pela Assessora Jurídica, da 
resposta do SERES/MEC com relação à consulta feita pelo FALABR a 
respeito de tempestividade do curso de arquitetura e urbanismo 
modalidade EaD da UNOPAR, motivado por processo judicial. No 
entanto, a reunião tinha sido convocada para tratar do Planejamento 
2023 e finalizar a pauta da ordinária, que não havia sido cumprida no 
dia anterior. Tendo em vista que já estava próxima do horário de 
encerramento previsto e os membros não teriam mais disponibilidade, 
foi solicitado que o tema fosse tratado em reunião futura, assim que 
possível, e não houve nova decisão com relação ao tema, uma vez que 
já havia sido deliberado o assunto no dia anterior, ainda em reunião 
ordinária. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 4ª reunião extraordinária da CEF-CAU/SC de 23/09/2022, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Larissa Moreira; e Fárida 
Mirany De Mira.  
 

 
 

Julianna Luiz Steffens 
Assistente Administrativa 

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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