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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEF-CAU/SC 
 

DATA 19/12/2022 HORÁRIO 13h30min às 15h03min 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador  13h30min 15h03min 

Larissa Moreira Coordenadora adjunta 13h30min 15h03min 

Fárida Mirany De Mira Membro titular 13h30min 15h03min 

  

ASSESSORIA Melina Valença Marcondes – Assessor 
Julianna Luiz Steffens -  Secretária 

 

CONVIDADOS Newton Marçal Santos – Membro Suplente 
Pedro Schultz Fonseca Baptista -  Gerente Técnico 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 11º Reunião Ordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada súmula da 11ª Reunião Ordinária para publicação no Portal 
da Transparência. 

 

Comunicação 
 
 

Responsável Fárida Mirany De Mira 

Comunicado 
Comentou sobre a aprovação do documento do CAU Educa, que 
considerou um trabalho genial para a Comissão de CEF. Refletiu que o 
lançamento dessa cartilha é muito importante para a CEF. 

 

Responsável Newton Marçal Santos 

Comunicado 

O conselheiro encontrou um documento, o RRT Acadêmico, que foi 
discutido em 2019. O RRT Acadêmico foi um projeto feito em 2019, que 
tramitou na CEF do CAU/SC e foi encaminhado para a CEF do CAU/BR, 
mas que permaneceu parado na instancia federal por motivo de 
mudança de gestão. A utilização deste RRT Academico viria a auxiliar 
na fiscalização das escolas, pois o documento diz que deve ter um 
profissional de arquitetura responsável pelo curso. 

 

Responsável Larrisa Moreira 

Comunicado 

Comentou que foi conversado sobre a RRT Academico na reunião das 
CEF’s em Brasília. Também relatou que foi reunião proveitosa, e que se 
tratou de vários assuntos. Sobre o RRT Academico, foi comentado a 
necessidade de revogação de uma resolução, para que a ideia seja 
implementada. O CAU/SC fez relato sobre a forma de lidar com os 
cursos em formato EaD. A recomendação seria de aprofundar as 
análises da qualidade do ensino EaD, mas nada foi colocado no papel. 
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 Foi solicitado que a CEF do CAU/SC compartilhasse a resposta padrão 
sobre EaD. Sobre as universidades que não tenham coordenadores 
arquitetos, foi comentado sobre a necessidade de ter um responsável 
técnico. Nesta reunião também foi falado sobre Educação Continuada e 
a aplicação de um desconto na anuidade para os arquitetos que 
comprovarem cursos de no mínimo 10 horas/aula.  Será instituída uma 
comissão para aprovar cursos livres de educação continuada. A CEF do 
CAU/BR quer trabalhar em 2023 na Acreditação dos Cursos, e deu 
como prazo fevereiro para a criação de um roteiro e a definição quem 
realizará a atividade, se será uma consultoria ou internamente. Foi 
firmado um acordo com o CIAM da Argentina, sobre mobilidade no 
Mercosul, que se encontra no Itamarati para ser aprovado. Também 
agradeceu aos companheiros da CEF pelo ano de trabalho. 

 

Responsável Gogliardo Vieira Maragno 

Comunicado 

Comentou que se percebe um imobilíssimo da CEF do CAU/BR, em que 
muito se fala, mas pouco se faz. Um bom exemplo é a Acreditação, visto 
que no último ano da gestão anterior foi construído um projeto no tema 
que ainda não foi trabalhado. Tudo que se fez nesses últimos dois anos, 
foram iniciativas das CEF dos CAU/UFs. As Resoluções da CEF do 
CAU/BR eram confusas e não tinham orientação técnica e nem jurídica.  
Sobre a temática do EaD, estamos sofrendo uma pressão enorme, sem 
nenhum ou quase nenhum auxilio da CEF do CAU/BR. O coordenador 
fez uma reflexão, sobre o enfrentamento dos problemas, e comentou 
que alguns projetos foram adiantados, apesar de não avançarmos em 
outros. Pode-se reconhecer um saldo positivo na atuação da CEF/SC 
deste ano, ficando apenas um ponto de interrogação enorme no EaD, 
que não vem sendo amparado pelo setor jurídico. O próximo governo 
ainda não sinalizou nada sobre questão de do ensino à distância.  Não 
parece muito animador, sobre as diretrizes curriculares não se tem 
previsão sobre os assuntos, antes de março. O conselheiro está 
pessimista com a educação brasileira, por isso não decidiu não retornar 
a CEF no próximo ano.  
 

 

Responsável Melina Valença Marcondes 

Comunicado 

A Deliberação 63/2022 da CEF/SC que solicitou informações sobre 
instituições de ensino de cursos EaD em Santa Catarina, foram 
recebidas algumas confirmações de recebimento. A Uninter já enviou as 
informações solicitadas. Também comunicou que foi recebido o primeiro 
pedido de registro de EaD, após a aprovação do procedimento em 
plenário, por isso a GERTEC vai solicitar os novos documentos para a 
instituição de ensino.   

 

Responsável Pedro Schultz Fonseca Baptista 

Comunicado 

Informou que a CEP do CAU/BR já começou a motivar a CEF também 
do CAU/BR sobre a questão das atribuições de arquitetos e urbanistas 
e da necessidade de revogação das deliberações da CEF - Comissão 
de Ensino e Formação que contenham restrições ou vedações ao 
exercício das atividades técnicas de arquitetos e urbanistas, em função 
de possíveis conflitos de entendimentos, ou seja, será realizado esse 
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 movimento de revogação também nas Deliberações da CEF, visto que 
a comissão seria incompetente para estabelecer vedações ao exercício 
dos profissionais.   

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Análise de registros profissionais diplomados no país 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

 
Aprovação de 05 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
73/2022 – aprovada.  
 
Aprovação de 21 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
74/2022- aprovada.  
 
 
Retificação da data de registro inicial de profissional migrado do 
Crea/SC com período errado. – Deliberação 75/2022 – aprovada. 
 

 

2 
Análise de solicitação de certidão de georreferenciamento e 
correlatas – INCRA;  

Fonte Coordenador 

Relator Coordenador 

Encaminhamento 

 
Protocolo 1613777/2022 – Deliberação 76/2022 – aprovada a 
solicitação de georreferenciamento e correlatas. 
 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Inclusão de Título de Engenharia de Segurança do Trabalho 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

 
Protocolo 1631608/2022– Deliberação 77/2022 – aprovada a inclusão 
de título.  
 
Protocolo 1639969/2022– Deliberação 78/2022 – aprovada a inclusão 
de título.  
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2 UNIDERP 

Fonte GERTEC 

Relator Assessoria Jurídica e Presidente 

Encaminhamento 

Foi comunicado que todos os requerentes da UNIDERP foram 
notificados e que recusaram de apresentar recurso individual, 
acolhendo o recurso feito pela própria IES. Uma vez que não havia 
ainda nesta data a notificação judicial sobre a ação, a comissão preferiu 
não apreciar a questão, pois demandaria mais discussão e o objetivo 
desta reunião era apenas aprovar as rotinas de trabalho, que não 
demandariam mais aprofundamento e que a reunião totalmente virtual 
prejudicaria essa situação. Assim, esse tema deveria ser analisado na 
primeira reunião de 2023.  

 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/SC de 25/01/2023, com o 
voto favorável da Conselheira Fárida Mirany de Mira, abstenção da Conselheira Rosana 
Silveira e ausência da Conselheira Silvya Helena Caprario.  
 

 
 

Julianna Luiz Steffens 
Assistente Administrativa 

Secretária 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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