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DATA  02 de março de 2021 HORÁRIO 18h00 às 20h00 

LOCAL Reunião realizada por meio virtual 

 

PARTICIPANTES 

Ricardo Reis Meira Coordenador 

Júlia Teixeira Fernandes Coordenadora adjunta 

Larissa de Aguiar Cayres Membro em titularidade 

Caio Frederico e Silva Membro em titularidade 

Angelina Nardelli Quaglia Berçott Membro em titularidade 

CONVIDADA Mariana Roberti Bomtempo Conselheira suplente 

ASSESSORIA Luciana de Paula Vieira Analista arquiteta 

SECRETARIADO Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues Ass. Administrativo 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 

Verificado quórum para realização da reunião. Os conselheiros Luís 

Fernando Zeferino, Giselle Moll Mascarenhas e João Eduardo Martins 

Dantas justificaram suas ausências. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida e aprovada sem alterações.  

 

Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A súmula da 1ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

 

1 Decisão do STJ (Resolução n.º 51 do CAU/BR) 

Relator Conselheiro Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou sobre a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, de reconhecer que a elaboração e a execução de 

projetos arquitetônicos competem a engenheiros; não sendo, portanto, 

atividades privativas de arquitetos e urbanistas, conforme estabelece a 

Resolução n.º 51 do CAU/BR. Os conselheiros debateram sobre a questão. 

 

Calendário de Ações 2021 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que fará uma minuta de 

Calendário de Ações para apresentação e aprovação em Sessão Plenária. 

Alguns conselheiros deram ideias de ações a serem executadas pela CEF. Foi 

sugerido pelo coordenador que fossem designadas duplas de conselheiros 

para ficarem responsáveis por encontrar meios de viabilizar os pontos do 

Calendário de Ações. 

 

Agenda de visitas aos coordenadores 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira sugeriu que 2 conselheiros do CAU 

fossem fazer as visitas aos coordenadores de cursos de Arquitetura e 

Urbanismo das Instituições de Ensino Superior do DF. Outra sugestão é que 
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fosse feita uma reunião (provavelmente em abril) com os coordenadores 

juntos e se necessário, reuniões individuais. O objetivo é levar aos 

coordenadores uma pauta que apresentasse o trabalho da Comissão de Ensino 

e Formação e ao mesmo tempo para ouvir os coordenadores. Os conselheiros 

fizeram sugestões sobre os assuntos a serem abordados nas visitas.  

 

Programa de ensino sobre arquitetura e urbanismo nas escolas públicas 

Encaminhamento 

A conselheira Angelina Nardelli Quaglia Berçott explicou o programa de 

ensino sobre arquitetura e urbanismo nas escolas públicas. A iniciativa vai 

entrar no conjunto de ações a serem planejadas pelas duplas até a próxima 

reunião. 

 

Registro de egresso de IES com formação à distância – EAD 

Encaminhamento 

A analista arquiteta Luciana de Paula Vieira informou aos conselheiros que 

foi feita uma solicitação de registro de egresso com formação à distância. O 

pedido de registro está suspenso até que o CAU/DF receba uma orientação 

expressa do CAU/BR de como proceder com essas solicitações. Foi 

ressaltado que o CAU/DF já questionou o CAU/BR. 

 

Distribuição de processos 

 

Processos Protocolo SICCAU n.º 1192970/2020 

Relator Conselheiro Ricardo Reis Meira 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento Não houve. 

Considerando a conjuntura epidemiológica e reuniões deliberativas virtuais decorrentes, 

atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

 

Ricardo Reis Meira 

 Coordenador da CEF-CAU/DF  

 


