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SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 23/11/2022 HORÁRIO 13:30 as  17:18 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13:30 17: 18 

Fárida Mirany de Mira Conselheira 13:49 17:14 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 13:30 17:18 

  

ASSESSORIA Melina Valença Marcondes - Analista Técnica e Assessora 
Pedro Schultz Fonseca Baptista -  Gerente Técnico 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Fernando de Oliveira Volkmer – Coordenador de Eventos do CAU/SC 
 

 

Ausências justificadas  

Conselheiros  Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo pessoal 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da 10º Reunião Ordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada súmula da 10ª Reunião Ordinária para publicação no Portal 
da Transparência. 

 
 

Comunicação 
 
 
 

Responsável Pedro Schultz Fonseca Baptista 

Comunicado 

Chegou a GERTEC uma situação de registro, em que o profissional veio 
migrado erroneamente do CREA como técnico. Desta forma sua data 
de registro no CAU não condiz com a realidade. Este caso será 
apreciado pela comissão na reunião de janeiro e passará também pela 
COAF para verificação dos encargos em aberto. Comentou que a CEP 
do CAU/SC tratou sobre o tema atribuições, que será apreciado pela 
CEP também em janeiro.  
 

 
 

Responsável Larissa Moreira e Newton Marçal Santos 

Comunicado 

Dialogo de Ensino realizado na Etapa de Florianópolis do III Congresso 
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, foi legal, mas não teve 
rodada de experiências. Posições diferentes de assuntos que tratamos 
nos outros encontros, principalmente sobre EaD. Para o ano que vem 
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verificar a disponibilidade de fazer esses diálogos regionalizados 
novamente.  

 
 

Responsável Fárida Mirany de Mira 

Comunicado 
Gostaria de parabenizar a Larissa Moreira pela votação como vice-
presidente do Núcleo de Joinville do IAB.  

 
 
 
 

Responsável Assessoria 

Comunicado Foi recebido alguns assuntos via protocolo da CEF do CAU/BR, entre 
eles o protocolo 1244390, que veio com a resposta a uma denúncia feita 
pela CEF/SC (Unifacvest) que já está tramitando pelo MEC. A CEF do 
CAU/BR devolveu o protocolo, e agradeceu o envio dessa informação.   

 

 
 

ORDEM DO DIA 

 

 

1 Análise de registros profissionais diplomados no país 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Aprovação de 28 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
66/2022- aprovada.  
 
Aprovação de 07 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
67/2022 – aprovada.  

 
 
 

2 Inclusão de Título de Engenharia de Segurança do Trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Protocolo 1619543/2022 – Deliberação 68/2022 – aprovada a inclusão 
de título.  
 
Protocolo 1623473/2022– Deliberação 69/2022 – aprovada a inclusão 
de título.  
 
Protocolo 1623408/2022 – Deliberação 70/2022 – aprovada a inclusão 
de título.  
 
Protocolo 1631608/2022 – Deliberação 71/2022 –  diligenciado. 

 
 

3 
Análise de solicitação de certidão de georreferenciamento e 
correlatas – INCRA;  

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Não foi apreciado, pois o relator não pode desenvolver o relatório e voto 
a tempo da reunião. Será apreciado na próxima reunião. 
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4 

Procedimento quanto a análise de possíveis irregularidades 
nas condições de oferta, no conteúdo e na forma de 
prestação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo pelas 
Instituições de Ensino Superior – IES; 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Será feito um amadurecimento da questão e analisada a minuta de 
deliberação elaborado com base na Portaria Normativa nº 14/2021 do 
CAU/RS. 

 

5 Diálogo com estudante de arquitetura e urbanismo 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
O estudante não confirmou a presença e por isso não foi realizado o 
diálogo.  

 

6 Orientações de respostas padrão sobre ensino a distância 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Manifestação do CAU/SC sobre cursos de Arquitetura e Urbanismo na 
modalidade à distância e registro de egressos - Deliberação nº 72/2022- 
aprovada. 

 
 

7 Orientações sobre atividades e atribuições profissionais 

Fonte Assessoria 

Relator Coordenador 

Encaminhamento Não foi apreciada. Será retomado na próxima reunião ordinária.  

 

8 Acompanhamento dos projetos de 2022 

Fonte Eventos 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Foi comunicado aos conselheiros que durante na Etapa de Florianópolis 
do III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina foi feita 
a abertura do envelope com os nomes dos laureados, que também teve 
uma receptividade boa nas redes sociais. Foi publicado hoje (23/11) a 
lista no Portal da Transparência. Está em planejamento do evento do 
dia do Arquiteto e os laureados serão convidados. Informou que está 
sendo orçado o troféu e o desenho do certificado pela empresa de 
design. Foi pedido também uma ideia de convite, no formato de imagem. 
Para o ano que vem, verificar a possibilidade de no início do ano 
começar o TR para a contratação do Relatório de Ensino  

 
EXTRAPAUTA 

 

1 IV Encontro Nacional de Coordenadores de CEF 

Fonte GERTEC 
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Relator Coordenador 

Encaminhamento 
Foi definido é que a coordenadora adjunta representará a CEF-CAU/SC 
no encontro de Coordenadores realizado pela CEF-CAU/BR, visto que 
o Coordenador Gogliardo declinou o convite.  

 

2  Possibilidade de reunião extraordinária 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

Ficou definido que será realizada uma reunião extraordinária no dia 
19/12/2022, às 13:30, para aprovação dos registros profissionais e 
certidão de Geoprocessamento (INCRA) sob relato do conselheiro 
Newton, com duração de 1 hora e de forma virtual. 

 
 

3  Encaminhamento Estudantes 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

A CEF-CAU/SC, ciente do recurso apresentado pela Instituição de 
Ensino – UNIDERP, determinou a autuação do mesmo ao processo 
administrativo em questão, sendo que este será apreciado pela CEF-
CAU/SC juntamente com os demais recursos eventualmente 
apresentados pelos demais interessados (requerentes de registro), cuja 
notificação já foi dada início, ou quando se encerrar o prazo recursal. 
Assim, uma vez encerrada a fase de apresentação de recursos, ou de 
renúncia da sua apresentação, os autos devem retornar à comissão 
para apreciação. 

Esta Súmula foi aprovada na 1ª reunião ordinária da CEF-CAU/SC de 19/12/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Larissa Moreira; e Fárida Mirany 
de Mira.  
 
 

 
Julianna Luiz Steffens 

Assistente Administrativo 
Secretária 

 
 
 
 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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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