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PROCESSO - 

INTERESSADO CEF-CAU/SC 

ASSUNTO  Planejamento 2021 – projeto CAU NAS ESCOLAS 

  

DELIBERAÇÃO Nº 23/2021 – CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF – CAU/SC, reunida ordinariamente, de 
forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 12 de março de 2021, no uso 
das competências que lhe conferem os artigos 91 e 93 do Regimento Interno do CAU/SC, 
após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a finalidade da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC em “zelar pelo 
aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo, respeitado o que dispõem os 
artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010” (Regimento 
Interno do CAU/SC); 
 
Considerando o Plano de Ação e Orçamento do CAU/SC para o exercício 2021, aprovado por 
meio da Deliberação Plenária do CAU/SC nº 555/2020; 
 
Considerando a necessidade de planejamento para implementação do projeto “CAU NAS 
ESCOLAS” no ano de 2021; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
 
DELIBERA:  
 

1. Definir como diretrizes de organização do projeto: 
a) Serão realizadas palestras em escolas cadastradas no CAU/BR; 
b)  O projeto deve ser amplamente divulgado pela comunicação do CAU/SC, sugere-se 

nas redes sociais e no website, disponibilizando no website um formulário para 
pedido de palestra pelos cursos cadastrados com os campos: nome do curso, código 
e-MEC, nome do coordenador, contato (telefone e e-mail), data e horário proposto, 
cadastro no CAU/BR (sim ou não, no caso negativo, será respondido 
automaticamente que o projeto é realizado para escolas cadastradas). As inscrições 
ficarão disponíveis e devem ser solicitadas com no mínimo 30 dias de antecedência;   

c) A assessoria deve encaminhar também e-mail às coordenações dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, divulgando a matéria relacionada e o 
local de pedido de palestra; 

d) As escolas que já solicitaram palestra, terão seu pedido analisado e encaminhado, 
desde que atendam o requisito do item “a”; 

e) A palestra será realizada pelos conselheiros da CEF-CAU/SC, de forma remota, 
devendo ser providenciado pelo CAU/SC, link e lista de presença virtual, com 
possibilidade de emissão de certificado aos participantes;  

f) A palestra poderá ser realizada em plataforma de reunião remota do CAU ou 
disponibilizado pela Instituição de Ensino; 

g) Aprovar a apresentação apresentada pela comunicação nesta data; 
h) A palestra terá como foco os alunos das últimas fases, podendo ser ministrada dentro 

de uma disciplina ou em evento específico; 
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2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 
 

Florianópolis, 29 de abril de 2021. 
 

 
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.  

 
 
 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador (a) Gogliardo Vieira Maragno x    

Membro Fárida Mirany De Mira    x 

Membro Suplente Daniel Otávio Maffezzolli x    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEF-CAU/SC: 4ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 29/04/2021 
 
Matéria em votação: Planejamento do projeto CAU NAS ESCOLAS 
 
Resultado da votação: Sim (2) Não (-  ) Abstenções (-  ) Ausências (1) Total (3) 
 
Ocorrências:  - 
 
Secretária da Reunião: Assistente 
administrativo Lilian Arrussul Jacques 

Condutor da Reunião: Coordenador Gogliardo 
Vieira Maragno 
 

 
 
 


