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DATA  15 de março de 2022 HORÁRIO 14h30 às 16h00 

LOCAL Reunião realizada por videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Ricardo Reis Meira Coordenador 

Larissa de Aguiar Cayres Membro em titularidade 

Caio Frederico e Silva Membro em titularidade 

ASSESSORIA Luciana de Paula Vieira Analista arquiteta 

SECRETARIADO Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues Secretário do Colegiado 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento 

Verificado quórum para realização da reunião. Os conselheiros, Luís 

Fernando Zeferino, Giselle Moll Mascarenhas, João Eduardo Martins Dantas 

e Angelina Nardelli Quaglia Berçott justificaram suas ausências. A 

conselheira Júlia Teixeira Fernandes não justificou sua ausência. 

 

Observações 

Encaminhamento 

Esta reunião foi prevista para o dia 08 de março de 2022. A reunião não 

ocorreu nesta data devido à falta de quórum. Compareceram as 

conselheiras Larissa de Aguiar Cayres, Angelina Nardelli Quaglia Berçott e 

a conselheira convidada Mariana Roberti Bomtempo.   

 

Os conselheiros Ricardo Reis Meira, Sandra Maria França Marinho, Luís 

Fernando Zeferino, Giselle Moll Mascarenhas, Caio Frederico e Silva e João 

Eduardo Martins Dantas justificaram suas ausências. A conselheira Júlia 

Teixeira Fernandes não justificou sua ausência. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi lida aprovada por unanimidade, sem alterações. 

 

Aprovação da Súmula da 1ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A súmula da 1ª Reunião Ordinária de 2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

 

1 Encontro com coordenadores das CEF/UF 

Relator Coordenador Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

O coordenador da CEF-CAU/DF, Ricardo Reis Meira, informou que nos dias 

10 e 11 de março de 2022 aconteceu o Encontro com Coordenadores das 

CEF/UF que teve como objetivo a capacitação dos coordenadores 

participantes. O conselheiro comunicou que disponibilizará os links da 

gravação do evento e em breve trará entendimentos definidos no Encontro. 

 

Os principais temais tratados foram:  

 

1. A realização de um Seminário Nacional das CEF/UF. O principal tema 
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para o Seminário será a relação entre formação, atribuição e prática 

profissional, sendo tratado com os seguintes subtemas: formação continuada, 

pesquisa, extensão, ensino universitário e prática profissional; 

 

2. Projeto Lelé. Além de uma homenagem ao arquiteto, o projeto será 

voltado, principalmente, para o fomento à atividades de graduandos em 

prefeituras que não contem com arquitetos em suas proximidades; 

 

3. Criação de banco de dados interativo. O objetivo é a coleta, 

arquivamento, organização, sistematização e uso qualitativo e quantitativo 

de dados acerca do ensino, formação, pesquisa e das atividades de extensão 

em Arquitetura e Urbanismo. 

 

Calendário de ações da Comissão e montagem dos grupos de trabalho para 2022 

Encaminhamento 

A conselheira Larissa de Aguiar Cayres apresentou a minuta do calendário 

de ações da Comissão para 2022 e os conselheiros discutiram e decidiram 

aprovar a configuração apresentada. Ainda há definições pendentes e 

qualquer sugestão de alteração, de datas ou de trabalhos a serem realizados, 

por parte dos conselheiros, será trazida à Comissão para discussão e 

aprovação. 

 

Serão formados, em reunião futura, grupos de trabalho para o 

desenvolvimento de cada uma das ações da Comissão. Conselheiros e 

profissionais com o conhecimento dos temas serão contactados para compor 

os grupos. 

 

Parceria Cocreation Lab 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que há uma proposta de parceria 

com o Cocreation Lab (empresa que trabalha com o fomento ao 

empreendedorismo em diversas áreas) e que vai encaminhar o material de 

referência aos conselheiros. Houve uma reunião com conselheira Janaina 

Domingos Vieira e com a presidente Mônica Andrea Blanco com a intenção 

de associar a iniciativa com os trabalhos de ATHIS realizados pelo Conselho. 

O projeto conta com a abertura de 10 a 20 vagas para um programa de 

capacitação de empreendedorismo voltado para arquitetura social e ATHIS. 

Em contrapartida, o conselheiro Ricardo Reis Meira sugeriu que o CAU/DF 

realizasse uma capacitação em sua sede para oferecer aos profissionais outros 

temas de aprendizado. 

 

Calendário editorial para publicações no Instagram 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira explicou a ideia de criação de um 

calendário editorial para publicações na conta de Instagram do CAU/DF. A 

proposta é que sejam feitas postagens semanais de acordo com um tema 

mensal escolhido pelas Comissões do Conselho. O objetivo, além de educar 

o público quanto aos assuntos do CAU é proporcionar uma constância da 

presença do Conselho nas redes sociais. O calendário definido ajudaria a 
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assessoria de comunicação a se organizar quanto às postagens; a melhor 

logística ainda será defina em conjunto com o setor e trazida aos conselheiros, 

para posteriormente fazer o contato com as demais comissões. O conselheiro 

comunicou que levará a ideia do projeto ao Conselho Diretor. 

 

Texto sobre ensino EaD para o site do CAU/DF 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira falou sobre a criação de um texto com a 

opinião do CAU sobre o ensino á distância para publicar no site do CAU/DF. 

O conselheiro se comprometeu a finalizar a minuta e encaminhará aos 

conselheiros para aprovação e posteriormente levar ao Plenário do Conselho 

para aprovação institucional. 

 

Relato de processos 

 

1 Protocolo SICCAU n.º 1253865/2021 

Relator Conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 002/2022 – CEF-CAU/DF, que deliberou: 

1 – Solicitar à assessoria jurídica do CAU/DF que analise a viabilidade da 

concessão de registro de profissional formado no exterior, ao senhor Diego 

Aquino Pelágio Gondim, nos termos expostos. 

 

2 Protocolo SICCAU n.º 1445466/2022 

Relator Conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 003/2022 – CEF-CAU/DF, que deliberou: 

1 – Pelo DEFERIMENTO do registro de Pós-Graduação de Engenharia de 

Segurança do Trabalho do arquiteto e urbanista Guilherme Campanella de 

Assunção no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - SICCAU. 

 

3 Protocolo SICCAU n.º 1458466/2022 

Relator Conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 004/2022 – CEF-CAU/DF, que deliberou: 

1 – Pelo DEFERIMENTO do registro de Pós-Graduação de Engenharia de 

Segurança do Trabalho do arquiteto e urbanista Pablo Dutra Campos no 

Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - SICCAU. 

 

Distribuição de processos 

 

Processos Protocolo SICCAU n.º 1428578/2021 

Relator Conselheiro Ricardo Reis Meira 
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Homologação do registro dos profissionais do Distrito Federal 

Encaminhamento 

Foram apresentadas 71 solicitações de registro profissional, conforme listas 

citadas em relatório apresentado pela ATETEC. As solicitações têm data de 

cadastro do dia 08 de janeiro até o dia 08 de março de 2022. A Comissão 

decidiu: 

 

Deliberação N.º 005/2022 – CEF-CAU/DF: 

1 - Pela homologação do registro dos 71 profissionais citados em lista 

apresentada no relatório ATETEC. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento Sem assuntos gerais. 

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  
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