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SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 26/10/2022 HORÁRIO 13h30min às 16h38min 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador 13h30min 16h38min 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13h30min 16h38min 

Fárida Mirany de Mira Conselheira 13h30min 16h38min 

  

ASSESSORIA Pedro Schultz Fonseca Baptista -  Gerente Técnico 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Fernando de Oliveira Volkmer – Coordenador de eventos do CAU/SC  
Newton Marçal Santos – Membro Suplente  

 

Leitura e aprovação da Súmula da 9º Reunião Ordinária e 4º Reunião Extraordinária, 
da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada súmula da 9ª Reunião Ordinária e 4º Reunião Extraordinária. 
Encaminhar para publicação no Portal da Transparência. 

 

Comunicação 

 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Participou de reunião da CED do CAU/SC. A Comissão de Etica e 
Disciplina queria saber como estava sendo tratado o estudo da ética nos 
cursos e como isso está sendo trabalhado pela CEF do CAU/SC. 
Conversou sobre a abordagem de ética no CAU nas Escolas, falou-se 
da construção de materiais, vídeos de tiktok envolvendo questões sobre 
o assunto e simulações de aplicação de questões éticas. Ficou –se de 
marcar para o início de ano uma reunião conjunta com a CED para 
construção desse material.  Comentou sobre a realização do Júri da 
Premiação Academia, e que assunto vai ser retomado no item da pauta 
que trata sobre os Projetos da CEF. Sobre o evento da CEF do CAU/BR, 
realizado em São Paulo, relatou que ocorreu com a participação de dois 
conselheiros do CNE, e que foram realizadas muitas palestras e mesas 
redondas, mas achou que se perdeu uma oportunidade de se 
encaminhar discussões importantes envolvendo e recebendo 
contribuição dos presentes.  

 

Responsável Newton Marçal Santos  

Comunicado 

Fez visita e apresentação do CAU nas Escolas ao Curso de Arquitetura 
e Urbanista da UCEF na cidade de Itapiranga, representando a CEF do 
CAU/SC. A cidade de Itapiranga fica no Sudoeste do estado e a 
recepção foi bem interessante, visto que participaram mais de 40 
pessoas. Foram distribuídos o Código de Etica para os alunos, que em 
sua maioria vem de balsa do Rio Grande do Sul, por isso foi reforçado 
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o fato do Registro do CAU ser nacional, diferente de outros Conselhos. 
A Palestra do CAU nas Escolas foi atualizada, mas ainda precisa ser 
revista com relação a alguns conteúdos, então a contribuição da CED, 
citada pelo Gogliardo, será bem-vinda. Relatou que o diálogo foi bem 
interessante. 

 

Responsável Pedro Schultz Fonseca Baptista 

Comunicado Comunicou sobre Decisão Plenária que revogou as restrições e 
limitações das Atividades Profissionais de Arquitetos e Urbanistas, 
visando se adequar a  atual postura do CAU/BR. O tema talvez tenha 
repercussão na CEF, pois algumas situações poderão ser questionadas 
com relação à formação, mas que o assunto seria tratado na comissão, 
quando ocorresse demanda. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Acompanhamento dos projetos de 2022 e apreciação da sugestão 
da COAF para o "CAU nas escolas 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi comentado que se tem a intenção de que a Premiação Acadêmica 
do ano que vem tivesse parte da ação terceirizada, mas provavelmente, 
a premiação continuará a ser organizada pelo setor de Eventos do 
CAU/SC devido a questões orçamentárias. Para a Premiação 
Acadêmica deste ano, ficou acertado que o resultado do concurso será 
divulgado no final da palestra de abertura do III Congresso de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, Etapa de Florianópolis. Os 
trabalhos premiados serão convidados a vir receber o prêmio no evento 
do Dia do Arquiteto e Plenária. Em Deliberação, a COAF solicitou a 
inclusão do tema Anuidade na apresentação do CAU nas Escolas. 
Entretanto foi discutido que o CAU nas Escolas não ocorre apenas nas 
últimas fases do curso e o tema poderia não ter uma boa receptividade. 
Mas foi levantada que a sugestão da COAF teria mais aderência em um 
evento de recepção dos recém egressos, que é realizada por alguns 
conselhos. Assim, será feita uma comunicação para a COAF 
agradecendo a sugestão e será estudada uma forma de incluir o tema.   

 

2 Inclusão de Título de Engenharia de Segurança do Trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Protocolo 1539675/2022 – deliberação 52/2022 – aprovada a inclusão 
de título. 
 
Protocolo 1616237/2022 – deliberação 53/2022 – aprovada a inclusão 
de título. 

 
Protocolo 1619543/2022 –  a análise do protocolo será retomada na 
próxima reunião.  
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3 
Análise para aplicação em Santa Catarina de procedimento 
de registro profissional similar ao CAU/RS 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Tendo em vista a particularidade do Ensino a Distância-EaD, foi 
realizada aprovação do procedimento que regulamenta o registro das 
instituições de ensino EaD, similar ao procedimento regulamentado pelo 
CAU/RS, que foi aprovado pela CEF e pela Plenária daquele estado. 
Deliberação nº 54 /2022 – aprovada. 

 

4 
Alteração de procedimento de registro profissional referente 
a regularidade eleitoral 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação da alteração do procedimento de registro profissional, 
referente a quitação eleitoral e a regularidade cadastral, adequando à 
situação de períodos eleitorais em que algumas certidões não são 
emitidas pelo TRE/TSE; Deliberação nº 55 /2022 – aprovada. 

 

5 
Análise de solicitação de certidão de georreferenciamento e 
correlatas – INCRA;  

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Protocolo 15771463/2022 – deliberação 56/2022 – indeferida a inclusão 
de título.  

 
Analise Protocolo 1613777/2022 – Designado o membro suplente 
Newton Marçal Santos como relator.  

 

6 Análise de registros profissionais diplomados no país 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação de 27 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
57/2022 – aprovada.  
 
Aprovação de 36 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
58/2022- aprovada.  
 
Indeferimento das solicitações de registro dos egressos da UNIDERP, 
tendo em vista o despacho do INEP informando que o reconhecimento 
de curso foi sobrestado até que que sejam analisadas as irregularidades 
do curso. Deliberação 59/2022-  aprovada.  
 
Análise de solicitações de registro profissional de egressos do curso de 
Arquitetura e urbanismo da UNOPAR – modalidade à distância (eMEC 
1373746). Após recebimento de informação pelo FalaBR, decidiu-se 
encaminhar ao CAU/BR tal documento para apreciação e manifestação, 
uma vez que os atuais normativos estabelecem que Cálculo de 
Tempestividade seria uma atribuição do CAU/BR, assim enviou para 
aquele Conselho para orientação. Deliberação 60/2022 – aprovada. 
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7 
Discussão e planejamento das ações relacionadas às 
Deliberações nº13 e nº23/2022 da CEF-CAU/BR 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Considerando que as Deliberações tema deste item de pauta geraram 
dúvidas sobre como proceder tais análises e elaborar tai manifestações, 
foram enviados questionamentos à CEF-CAU/BR, a saber:  
 
Questionamento a CEF-CAU/BR em referência a Análise dos Projetos 
Políticos Pedagógicos dos cursos de arquitetura e urbanismo.  
Deliberação 61 - aprovada.  
 
Questionamento a CEF do CAU/BR em referência a elaboração de 
manifestações técnicas nos processos de atos autorizativos do MEC. - 
Deliberação 62 /2022 – aprovada.  

 

8 Ofícios circulares nº20 e nº42/2022 – CAU/BR; 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Enviar solicitação de documentos às IES sobre a Análise dos Projetos 
Políticos Pedagógicos dos cursos de arquitetura e urbanismo e 
informações sobre cursos de arquitetura e urbanismo em EaD, incluindo 
questões de infraestrutura para aulas práticas – Deliberação 63/2022 – 
aprovada. 
 
Enviar questionamentos à CEF-CAU/BR sobre a Análise dos Projetos 
Políticos Pedagógicos dos cursos de arquitetura e urbanismo e 
informações sobre cursos de arquitetura e urbanismo em EAD. 
Deliberação 64 /2022 – aprovada. 

 

9 Questionamento de estudante de IES; 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi debatida a dúvida de estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Unisul/Ânima. Deliberação 65/2022 – aprovada. 
 
Propõe-se que seja feito convite para o aluno participar de uma das 
próximas reuniões da CEF-CAU/SC.  

 
Esta Súmula foi aprovada na 11ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/SC, de 24/11/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Larissa Moreira e Newton Marçal Santos.  
 
 

 
 

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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