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PROCESSOS 1317760/2021 

INTERESSADO requerente 

ASSUNTO 
Solicitação de “Certidão para fins de credenciamento de arquitetos e 
urbanistas perante o Incra”, protocolo nº 1317760/2021 

  

DELIBERAÇÃO Nº 52/2021 – 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 Deliberação Plenária DPOBR nº101-06/2020 que estabelece os 

procedimentos para o requerimento de Certidão para fins de credenciamento de arquitetos e 

urbanistas perante o Incra, e dá outras providências; 

 

Considerando a solicitação protocolada no SICCAU, sob nº 1317760/2021, instruída com 

diploma e histórico de graduação de Arquitetura e Urbanismo; 

 

Considerando que o histórico escolar apresenta apenas a disciplina de “Sistemas de 

informação Geográfica e Geoprocessamento”, com carga horária de 45 horas, com 

denominação relacionada aos componentes curriculares de topografia aplicada ao 

georreferenciamento, cartografia, sistemas de referência, projeções cartográficas, 

ajustamentos, métodos e medidas de posicionamento geodésico, sistemas de informação 

geográfica (SIG) e sensoriamento remoto, insuficientes para atender o mínimo de 360 horas, 

estabelecido pela Deliberação Plenária DPOBR nº101-06/2020; 

 

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- Solicitar da requerente a apresentação das ementas das disciplinas que poderiam ter 

relação com os componentes curriculares de topografia aplicada ao 

georreferenciamento, cartografia, sistemas de referência, projeções cartográficas, 

ajustamentos, métodos e medidas de posicionamento geodésico, sistemas de 

informação geográfica (SIG) e sensoriamento remoto, mas com denominação diversa; 

 

2- Informar a requerente que a falta de informações ensejará o indeferimento do pleito; 

 

3- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências. 
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Florianópolis, 26 de agosto 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.  

 
 
 
 
 

__________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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8ª 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: 8ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 26/08/2021 
 
Matéria em votação: Solicitação de “Certidão para fins de credenciamento de arquitetos e 
urbanistas perante o Incra”, protocolo nº 1317760/2021 
 
Resultado da votação: Sim ( 3  ) Não ( 0 ) Abstenções ( 0 ) Ausências ( 0 ) Total ( 3 ) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretária da Reunião: Assistente 
Administrativo Julianna Luiz Steffens 

Condutor da Reunião: Coordenador Gogliardo 
Vieira Maragno 
 

 


