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DATA  4 de outubro de 2022 HORÁRIO 13h00 às 14h30 

LOCAL Reunião realizada por videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Ricardo Reis Meira Coordenador 

Larissa de Aguiar Cayres 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, Caio Frederico e Silva e João 

Eduardo Martins Dantas justificaram suas ausências. Não justificou sua 

ausência a conselheira Júlia Teixeira Fernandes. 

 

Leitura e aprovação da pauta 

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

 

Aprovação da súmula da 8ª reunião ordinária 

Encaminhamento A súmula da 8ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

 

1 Reunião CAU/DF – TXM Business 

Relator Analista arquiteta Luciana de Paula Vieira 

Encaminhamento 

Foi informado acerca da reunião com a empresa TXM Business em que, 

teoricamente, foram sanadas as dúvidas e divergências em relação objeto do 

processo de criação de incubadora de inovação no âmbito da arquitetura e 

urbanismo. Foram discutidas estratégias para a divulgação do projeto, uma 

vez que, até a presente data não houve inscrições para participação. 

 

2 Reunião do CAU/DF com o Centro Universitário Unieuro 

Relator Conselheiro Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

Foi informado que no dia 06 de outubro de 2022 (quinta-feira), às 14h, será 

realizada uma reunião de apresentação do CAU/DF aos alunos de arquitetura 

e urbanismo do Centro Universitário Unieuro. O coordenador da CEF, 

conselheiro Ricardo Reis Meira, sugeriu que mais reuniões como essa 

ocorram e que a prática seja consolidada a fim de trazer outras IES para que 

o CAU se apresente. Em princípio, as reuniões teriam o nome “CAU de 

Portas Abertas”. A ideia será estudada e desenvolvida pelos conselheiros em 

reuniões futuras. A arquiteta analista Luciana de Paula Vieira destacou que a 

Unieuro não disponibiliza ao CAU/DF a listagem de egressos solicitada, com 

a justificativa de que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD, não seria permitido.  O coordenador Ricardo Reis Meira solicitou 

parecer jurídico a fim orientar as IES sobre as questões referentes à LGPD.  
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3 
I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional 

do CAU 

Relator Conselheira Larissa de Aguiar Cayres 

Encaminhamento 

A conselheira relatou, de maneira breve, como foi o Seminário, que 

aconteceu entre 26 e 28 de setembro de 2022 na sede do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP. O evento é uma iniciativa 

da Comissão Ordinária de Ensino e Formação – CEF - para formular 

respostas para a seguinte questão: “O que se espera da formação de arquitetos 

e arquitetas e urbanistas no atual contexto brasileiro e mundial?”. A 

conselheira destacou que apresentou o projeto CAU nas Escolas, da CEF-

CAU/DF. 

 

Premiação TCC / Professores 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que foram definidos os 5 

membros da comissão julgadora, quais sejam: 

 

- Andreza Procoro - CAU/PE; 

- Bia Meneghinie - CAU/MS; 

- Gogliardo Mariano - CAU/SC; 

- Liane Destefani - CAU/ES; 

- Leonardo Maia - CAU/SE; 

 

A intenção é que nessa semana seja lançado o edital da premiação. 

 

Encontro com as IES 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que o encontro será feito em 2 

dias que as premiações do CAU TCC e de Práticas Inovadoras de Ensino 

serão itens do encontro. Na próxima reunião será organizada a pauta/estrutura 

do evento. 

 

Participação da CEF no podcast do CAU/DF 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira solicitou que os conselheiros sugiram de 

3 a 4 temas para colocar na pauta da CEF no podcast. Cada Comissão 

Permanente do CAU/DF tem sua pauta para trabalhar no podcast.  

 

CAU Jovem 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que ministrou palestra para 

egressos em Aracaju - SE e que conheceu o CAU Jovem do estado. Será 

marcada uma reunião da CEF-CAU/DF com o representante da FeNEA, 

Lucas Costa Leite, para tratar do CAU Jovem. A ideia é que seja lançado no 

encontro com as IES e sugeriu que a conselheira Angelina Nardelli Quaglia 

Berçott tome a frente do projeto. A conselheira aceitou a proposta. 
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Homologação do registro dos profissionais do Distrito Federal 

Encaminhamento Os registros serão homologados na próxima reunião. 

 

Assuntos gerais 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira informou que a CEF precisa encaminhar 

à CAF o planejamento da Comissão para que a CAF elabore o orçamento do 

Conselho já com os recursos destinados à CEF. 

 

O coordenador da CEF falou sobre o episódio do podcast sobre metaverso, 

que contou com a participação de um arquiteto que trabalha com esse tema. 

O conselheiro sugeriu que o segundo dia do Encontro com as IES poderá ter 

algo relacionado a bim e metaverso. Os conselheiros gostaram da ideia, que 

será discutida e desenvolvida até a definição da estrutura do evento com as 

IES, que será um item depauta na próxima reunião da CEF. 

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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