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PROCESSO - 

INTERESSADO CEF e Instituições de Ensino 

ASSUNTO 
Encontro de Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo de 
SC 

  

DELIBERAÇÃO Nº 47/2021 – CEF-CAU/SC 

 
 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF – CAU/SC, reunida extraordinariamente, 
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 função do CAU de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 
classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 
arquitetura e urbanismo (§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010); 
 
Considerando a finalidade da Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC, estabelecida pelo 
art. 93 do Regimento Interno, de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e 
Urbanismo; 
 
Considerando a suspensão de eventos, reuniões, encontros e atividades coletivas do CAU/SC 
em função da pandemia de COVID-19, conforme Deliberações Plenárias CAU/SC nº 
486/2020, nº 487/2020, nº 489/2020, nº 496/2020, nº 502/2020, 588/2021, 595/2021;  
 
Considerando a 4ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/SC, na qual – conforme Súmula – a 
Comissão analisou seus projetos e optou por manter a realização do evento Encontro de 
Coordenadores de Curso, porém no formato on-line (à distância), reduzindo o recurso 
financeiro em 100%; 
 
Considerando a importância e receptividade positiva dos eventos anteriores; 

 
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 – Realizar o evento Encontro de Coordenadores de Cursos, no formato on-line (à distância), 
dividido em duas etapas, no período entre 19/08 e 31/10/2021, sendo a primeira etapa a ser 
realizada em 19/08/2021 e a segunda a ser definida pela comissão. Deverá ter início às 09:30 
horas, com duração aproximada de 5 horas em dois turnos na primeira etapa e com 3 horas 
de duração em um turno para a segunda etapa. O tema central será “Retorno a 
Presencialidade: Ações de recuperação na qualidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo 
em Santa Catarina”; 
 
2 – Aprovar o Projeto do Evento; 
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3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis, 
incluindo a possibilidade de se fazer necessária a autorização pelo Conselho Diretor para a 
realização do evento. 

 
 
 

Florianópolis, 29 de julho 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 
 
 
  



 

3-3 

 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função  Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador  Gogliardo Vieira Maragno X    

Membro  Fárida Mirany De Mira X    

Membro Suplente  Daniel Otávio Maffezzolli    X 

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEF-CAU/SC: 7ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 29/07/2021 
 
Matéria em votação: Encontro de Coordenadores – Solicitação de evento e aprovação do 
projeto. 
 
Resultado da votação: Sim ( 2 ) Não ( 0 ) Abstenções ( 0  ) Ausências ( 1 ) Total ( 3 ) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Assistente 
Administrativo – Julianna Luiz Steffens 

Condutor da Reunião: Coordenador Gogliardo 
Vieira Maragno 
 

 
 


