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DATA  3 de maio de 2022 HORÁRIO 13h00 às 14h30 

LOCAL Reunião realizada por videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Ricardo Reis Meira Coordenador 

Larissa de Aguiar Cayres Membro em titularidade 

Caio Frederico e Silva Membro em titularidade 

Angelina Nardelli Quaglia Berçott 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 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 3ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento A súmula da 3ª Reunião Ordinária de 2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

 

1 2º Encontro das CEF/UFs 

Relator Coordenador Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

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

25 e 26 de maio será realizado o 2º Encontro das CEF/UF, em São Paulo. 

Representarão o CAU/DF os conselheiros Ricardo Reis Meira, Larissa de 

Aguiar Cayres e a analista arquiteta Luciana de Paula Vieira. O coordenador 

da Comissão falou sobre os principais assuntos que serão levados para 

discussão. 

 

2 Alinhamento Nacional EaD 

Relator Coordenador Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

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

solicitou reunião com as demais CEF/UF para tratar de assuntos referentes a 

EaD. Foi destacado que o CAU/RS se posicionou de maneira contrária ao 

registro de egressos formados por ensino à distância e os outros CAU estão 

aguardando o posicionamento do CAU/BR em relação à questão.  

 

3 Documentário sobre Bloco Arquitetos 

Relator Conselheiro Caio Frederico e Silva 

Encaminhamento 
O conselheiro Caio Frederico e Silva informou sobre a realização da 

apresentação de um documentário sobre o escritório de arquitetura Bloco 
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Arquitetos, que ocorrerá no dia 3 de maio, às 17:30, no Anfiteatro do 

Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo), Campus Darcy Ribeiro, UnB, 

Brasília – DF, e convidou a todos para evento.  

 

4 Deliberação Plenária DPO/RS N.º 1439/2022 

Relator Analista arquiteta Luciana de Paula Vieira 

Encaminhamento 

Foi informado aos conselheiros acerca da Deliberação Plenária DPO/RS N.º 

1439/2022, que: “Estabelece critérios para abertura de processo de registro 
profissional para egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo oferecidos 

no formato “Educação à Distância”, no âmbito do CAU/RS e dá outras 

providências.” Após discussão sobre o tema e consenso entre os conselheiros 

da CEF-CAU/DF, foi exarada a Deliberação N.º 009/2022 – CEF – 

CAU/DF, que delibera: 

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

implementação, no CAU/DF, dos procedimentos adotados pelo CAU/RS, 

nos termos da Deliberação Plenária DPO/RS N.º 1439/2022. 

 

Relatório de eventos 

Encaminhamento 

Foi apresentado um relatório acerca das seguintes frentes de trabalho da CEF-

CAU/DF: 

 

1. CAU nas Escolas: A conselheira Larissa de Aguiar Cayres falou 

sobre o andamento do projeto CAU nas Escolas. Informou que entrou 

em contato com representantes de escolas sobre a implantação do 

programa. O Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB – 

manifestou interesse de apoiar o projeto. A conselheira destacou que 

já elaborou toda a programação do evento, incluindo apresentações e 

cronograma. O IESB disponibilizará uma lista de escolas em 

Ceilândia para dar início ao CAU nas Escolas. 

2. CAU Jovem: A conselheira Angelina Nardelli Quaglia Berçott 

comunicou que entrou em contato com alguns Centros Acadêmicos 

(CAs), que aceitaram participar do projeto. Será realizada uma 

reunião com os CAs parceiros para explicar o CAU Jovem e 

estabelecer diretrizes de atuação. Os conselheiros decidiram que 

modelo de atuação do CAU Jovem será elaborado e aprovado na 

próxima reunião da CEF, para posterior aprovação em Sessão 

Plenária. 

3. CAU Empreende: O coordenador Ricardo Reis Meira informou que 

o projeto do CAU Empreende com o Cocreation Lab está sendo na 

fazer de estudo de viabilização junto à Comissão de Administração, 

Planejamento e Finanças – CAF. Em paralelo a este projeto, o 

coordenador Ricardo Reis Meira comunicou pretende abrir 20 vagas 

para arquitetos e urbanistas recém-formados do DF para participar de 

aulas pontuais (uma por mês) no auditório do CAU/DF. As aulas 

serão dadas por conselheiros. Inicialmente, o coordenador da CEF 

sugeriu 4 temas principais: Gestão de projetos, contratos e legislação, 
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precificação e marketing. 

4. Prêmio TCC/Professores: A conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

falou sobre uma possível vedação à participação de professores que 

são conselheiros do CAU/DF para concorrer na premiação de 

professores ou orientador de estudantes. Foram discutidas maneiras 

de viabilizar a participação dos conselheiros do CAU/DF. A 

conselheira informou que está finalizando o edital da premiação e 

que o enviará para todos os conselheiros quando estiver finalizado. 

Em relação à premiação, será verificada, junto à CAF, a viabilização 

de ser feita em dinheiro. 

5. Encontro com IES/Ligas de Arquitetura: O coordenador Ricardo 

Reis Meira falou sobre os assuntos que serão tratados no encontro 

em julho, sobretudo a apresentação do projeto das ligas. 

 

Relato de processos 

 

1 Protocolo SICCAU n.º 1253865/2021 

Relator Conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 010/2022 – CEF-CAU/DF, que deliberou: 

1 – Pelo DEFERIMENTO do registro do arquiteto e urbanista Diego Aquino 

Pelágio Gondim no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - SICCAU. 

 

Homologação do registro dos profissionais do Distrito Federal 

Encaminhamento 

Foram apresentadas 25 solicitações de registro profissional, conforme listas 
citadas em relatório apresentado pela ATETEC. As solicitações têm data de 

cadastro do dia 06 de abril até o dia 03 de maio de 2022. A Comissão decidiu: 

 
Deliberação N.º 011/2022 – CEF-CAU/DF: 

1 - Pela homologação do registro dos 25 profissionais citados em lista 

apresentada no relatório ATETEC. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

O coordenador da CEF-CAU/DF, Ricardo Reis Meira, sugeriu que fosse 

enviado um e-mail de boas-vindas para os egressos do curso de Arquitetura 

e Urbanismo. A questão será levada à presidência do CAU/DF para trata de 

sua viabilidade. 

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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