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DATA  10 de novembro de 2022 HORÁRIO 13h15 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 9ª reunião ordinária 

Encaminhamento A súmula da 9ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Informes 

 

1 Cocreation 

Relator Analista arquiteta Luciana de Paula Vieira 

Encaminhamento 

A analista arquiteta Luciana de Paula Vieira informou que, até o presente 

momento, foram recebidas 21 propostas de participação no projeto 

Cocreation Lab, que já estão distribuídas aos conselheiros da comissão 

responsável. Dos 21 candidatos, 3 estão com pendências junto ao Conselho, 

e já foram alertados para que regularizem sua situação, e tenham suas 

propostas validadas. Os interessados têm até o dia 11 de novembro de 2022 

para efetuar a regularização. 

 

2 CAU de Portas Abertas 

Relator Coordenador Ricardo Reis Meira 

Encaminhamento 

Foi informado que no dia 06 de outubro de 2022 (quinta-feira), ocorreu uma 

reunião de apresentação do CAU/DF, com aproximadamente 60 pessoas, 

entre alunos e representantes 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. O evento foi denominado “CAU de 

Portas Abertas”. 

 

 

 

 



   

  
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/DF 

Comissão de Ensino e Formação 

 

Página 2 de 2 

SEPN 510, Bloco A, Térreo e 1º Subsolo - Asa Norte - CEP 70750-521 - Brasília/DF  

www.caudf.gov.br | atendimento@caudf.gov.br 

 

3 Ofício PRES-CAU/RS n.º 018/2022 – Ensino EaD 

Relator Analista arquiteta Luciana de Paula Vieira 

Encaminhamento 

A analista arquiteta Luciana de Paula Vieira comunicou acerca do 

recebimento do Ofício PRES-CAU/RS n.º 018/2022, que informa que o 

CAU/RS, em conjunto com os Conselhos de Enfermagem, Farmácia, 

Medicina e Psicologia do Rio Grande do Sul, encaminhou comunicado ao 

Ministério Público informando que a modalidade de ensino à distância é 

inadequada para a formação das profissões que representam. O CAU/RS 

encaminha o documento e convida o CAU/DF a repetir o procedimento no 

âmbito do Distrito Federal. Os conselheiros da CEF-CAU/DF decidiram, 

primeiramente, por questionar à CEF-CAU/BR se há o interesse em replicar 

a ação no âmbito nacional. Em caso de negativa, a CEF/DF sugere que o 

CAU/DF entre em contato com os demais CAU/UF para verificar o interesse 

em repetir a prática em mais estados. 

 

Planejamento do Encontro com as IES 

Encaminhamento 

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

dois dias. As datas definidas para a realização do evento foram os dias 5 e 6 

de dezembro de 2022, no período vespertino, das 14h às 18h. Em princípio a 

pauta do Encontro será dividida em três blocos temáticos de 50 minutos cada 

e mais 1h de discussões/encaminhamentos. Os itens discutidos em cada bloco 

ainda serão definidos. 

 

Premiação TCC / Professores 

Encaminhamento 
Ficou decidido que as premiações do CAU TCC e de Práticas Inovadoras de 

Ensino serão itens do Encontro com as IES. 

 

CAU Jovem 

Encaminhamento 

O coordenador Ricardo Reis Meira falou sobre o desejo de elaborar um 

regimento para o projeto com base em regimentos já existentes em outros 

estados. A ideia é que o CAU Jovem seja lançado no Encontro com as IES. 

O coordenador se comprometeu a tratar da questão com a conselheira 

Angelina Nardelli Quaglia Berçott e, em breve, trazer uma minuta de 

regimento para aprovação na Comissão. 

 

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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