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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/SC 
 

DATA 25/01/2023 HORÁRIO 13h30min às 16h24min 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 13h30min 16h24min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13h46min 16h24min 

Fárida Mirany de Mira Membra Titular 13h30min 16h24min 

  

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

 

CONVIDADOS Lilian Fabre (Membra Suplemente) 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 5º Reunião Extraordinária da CEF CAU/SC. 

 

Encaminhamento 
Aprovada súmula da 5ª Reunião Extraordinária para publicação no 
Portal da Transparência. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
2 

Planejamento Anual de Contratações – PAC – 2023 
Calendários de Eventos – 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

Estão incluídos no Planejamento Anual da CEF do CAU/SC cinco 
projetos aprovados para 2023, sendo que dois deles sofreram 
alterações por estarem envolvidos em uma licitação que ainda está em 
andamento (Agencia de Propaganda). As necessidades do Plano Anual 
de Contratações precisam ser lançadas até o dia 3 de fevereiro e todos 
os eventos deste ano devem estar no calendário oficial, visto que é ano 
eleitoral. Os cinco projetos aprovados precisam ser detalhados pela 
comissão até a próxima reunião, no intuito de elaborar o plano de ação 
para esses projetos. Referente ao Encontro com Coordenadores, a 
comissão está se programando para uma reunião para o primeiro 
semestre e uma presencial no segundo semestre, a depender do 
quórum, desta forma uma possível contratação seria para o segundo 
semestre. A Contratação da Publicação da Premiação Acadêmica 
também ficaria para o segundo semestre com a agencia de propaganda. 
A Premiação Acadêmica fica com organização interna. Agendada 
reunião Extraordinária para desenvolvimento dos projetos 01/02/2023 
no período da tarde.   
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3 Detalhamento de Projetos – 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 
Ficou agendada uma Reunião Extraordinária para desenvolvimento dos 
projetos 01/02/2023 no período da tarde.   

 

4 Ação judicial UNIDERP 

Fonte Juridico 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

O Setor Juridico preparou uma apresentação sobre o tema EaD e os 
processos em aberto sobre o assunto. Após orientação e discussão 
entre os presentes, foi decidido que serão cumpridas as liminares e não 
será feito recurso para o não cumprimento do registro dos egressos. A 
assessoria irá encaminhar para o jurídico quando realizar o deferimento 
dos registros profissionais para comunicação à justiça. O tema é 
bastante sensível e como a Coordenação da CEF-CAU/SC foi alterada, 
levarão essas demandas judiciais à CEF-Sul e ao CAU/BR para depois 
retornar as discussões no âmbito de Santa Catarina. 
 
Deliberação 01/2023 – aprovada a solicitação de registro dos Egressos 
da UNDERP. 

 

5 
Análise de registros profissionais de diplomados no País - 
2023 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

Aprovação de 59 registros em caráter DEFINITIVO – Deliberação nº 
04/2023 – aprovada.  
 
Aprovação de 11 registros em caráter PROVISÓRIO – Deliberação nº 
03/2023- aprovada.  
 
Coordenadora solicitou que fosse levantado quantos registros são feitos 
por ano e quantas instituições de ensino por região.  

 

6 
Análise de inclusão de Engenharia de Segurança do Trabalho 
(designação de relator) 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 
Designou a Coordenadora Rosana Silveira como relatora da solicitação 
de Protocolo 1641663/2022. 

 

7 
Análise de solicitação de certidão de georreferenciamento e 
correlatas (INCRA) 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento Não foi discutido por inexistência de solicitação. 
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8 

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 Coordenação 

Encaminhamento Não foi apreciado, será pautado em próxima reunião.  

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Liminar Unopar 

Fonte GERTEC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

Foi analisada em conjunto com o item 4 da pauta.  
 
Deliberação 02/2023 – aprovada a solicitação de registro dos Egressos 
da Unopar. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/SC, de 15/02/2023, com os 
votos favoráveis das Conselheiras Rosana Silveira, Silvya Helena Caprario e Fárida Mirany 
de Mira.  
 
 

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 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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