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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CEF-CAU/SC 
 

DATA 02/02/2023 HORÁRIO 13h30min às 16h15min 

LOCAL Reunião híbrida  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rosana Silveira Coordenadora 13h30min 16h15min 

Silvya Helena Caprario Coordenadora Adjunta 13h30min 16h10min 

Fárida Mirany de Mira Membra Titular 13h30min 16h15min 

  

ASSESSORIA Melina Marcondes - Assessora 
Pedro Schultz Fonseca Baptista - Gerente Técnico 
Julianna Luiz Steffens – Secretária 

 

Comunicação 
 

Responsável Pedro Schultz Fonseca Baptista 

Comunicado 

O Gerente Pedro informa que, no período entre a reunião ordinária a 
presente reunião, a Assessoria da CEF-CAU/PR entrou em contato 
sugerindo uma reunião da CEF-SUL (PR, SC e RS), no dia 06/02/2023 
à tarde, para tratar da instituição de câmaras técnicas e colegiados, em 
conformidade com a Deliberação nº083/2022 – COA/CAU/BR. A reunião 
será virtual e não será necessária a convocação.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Calendários de Eventos – 2023 

Fonte PRES-CAU/SC 

Relator Coordenação 

Encaminhamento 

Foram discutidos os projetos da CEF-CAU/SC para o ano 2023. 
 
Foi feita uma retrospectiva do planejamento dos projetos CAU NAS 
ESCOLAS e a possibilidade de divulgação do CAU EDUCA realizada 
na composição passada. Foi esclarecido que o CAU EDUCA entrou no 
final do ano como uma sugestão do membro suplente Larissa Moreira, 
projeto que está sendo também desenvolvido pelo CAU/BR. Ano 
passado o CAU NAS ESCOLAS atuou por demanda, dado que os 
coordenadores de curso foram informados da necessidade de solicitar 
a palestra em formulário disponível no website do CAU/SC e ofertados 
apenas para cursos cadastrados, resultando numa baixa adesão ao 
projeto. Foram definidas as seguintes diretrizes para o projeto: realizar 
o projeto em cursos presenciais cadastrados ou não no CAU/BR; a 
palestra será realizada, preferencialmente, pelas conselheiras da CEF-
CAU/SC, de forma remota ou presencial, a depender da disponibilidade 
e solicitação, entre março e novembro de 2023; oferta de formulário para 
pedido de palestra pelo coordenador de curso mas também a proposta 
de agenda com cursos de arquitetura e urbanismo em regiões em que 
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seja possível conciliar eventos do CAU/SC com a participação de 
conselheiras da CEF-CAU/SC. 
 
Para o CAU EDUCA foi proposta a realização de reuniões com 
Secretarias de Educação Municipais e Estadual, conciliando a agenda 
com eventos/reuniões do CAU/SC com a participação de conselheiras 
da CEF-CAU/SC e a FECAM (Federação Catarinense de Municípios) 
de forma a criar multiplicadores.  
 
Sobre a PREMIAÇÃO ACADÊMICA ficou decidido que será transferida 
para o primeiro semestre, no intuito de poder realizar a publicação com 
o histórico dos 10 (dez) anos de premiação ainda este ano. O projeto 
será organizado pelos funcionários do CAU, como a do ano anterior, 
entre os meses de março e junho de 2023. 
 
Sobre o DIAGNÓSTICO DE ENSINO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO EM SANTA CATARINA, ficou designada a conselheira 
Fárida Mirany de Mira como relatora do projeto, com o objetivo de 
estabelecer a metodologia de como será feito o diagnóstico de IES em 
SC. Uma das sugestões para se construir o objeto da contratação seria 
convidar professores que realizaram visitas pelo MEC para informar 
como são as visitas realizadas nas IES e que tipo de situação é 
verificada, como poderia se medir a qualidade do curso ou mesmo a 
verificação de demandas das DCNs de forma objetiva em visitas ou 
análises dos PPCs de IES. Pensar numa metodologia sobre a forma de 
agrupamento e possível escolha de IES para uma pesquisa piloto, no 
caso de não haver condições de se realizar o levantamento de todas as 
IES de SC. 
 
Sobre o DIÁLOGO DE ENSINO, foi definido que o evento será realizado 
com a presença dos coordenados, professores e estudantes com a CEF 
- CAU/SC. A primeira reunião prevista, a ser realizada no primeiro 
semestre, com data sugerida de 17 de maio de 2023, será realizada de 
forma virtual. A segunda reunião, a ser realizada no segundo semestre, 
com data sugerida de 21 de setembro de 2023, será realizada de forma 
presencial. O formato das reuniões ainda será amadurecido pela 
comissão.   
 
Sobre a PUBLICAÇÃO DO HISTÓRICO DA PREMIAÇÃO ACADÊMICA 
ficou definido que será feita em formato de e-book e hotsite, que serão 
lançados no evento do Dia do Arquiteto. Estão aguardando definição 
sobre a Agência de Publicidade que será contratada pelo CAU/SC. 
 

Esta Súmula foi aprovada na 2ª 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 



 

3-3 
 

 
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 
 

 


		2023-02-16T14:54:57-0300
	JAIME TEIXEIRA CHAVES




