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DATA  06 de dezembro de 2022 HORÁRIO 13h10 às 14h40 

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. 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 10ª reunião ordinária 

Encaminhamento A súmula da 10ª reunião ordinária foi aprovada por unanimidade. 

 

Encontro com as IES 

Encaminhamento 

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

apenas um dia. A data definida para a realização do evento foi o dia 8 de 

dezembro de 2022, no período vespertino, das 14h às 18h e no período 

noturno, das 19h às 21h. Deste modo, ficou definida a programação do 

Encontro: 

 

TARDE - 14h às 18h 

Encontro com os representantes das IES (coordenadores, representantes e um 

representante dos estudantes). O objetivo é ouvir, refletir, debater e extrair do 

encontro boas práticas que possam ser compartilhadas, tendo sempre como 

horizonte a busca pela qualidade na formação dos futuros arquitetos e 

urbanistas. 

 

NOITE - 19h às 21h 

Apresentação do CAU à comunidade acadêmica, recepção dos egressos, 

premiações, palestra e calendário de 2023. Com destaque para a Solenidade 

de Premiação Prêmio TCC e Boas Práticas Docentes. 

 

Os conselheiros discutiram alguns dos temas que serão apresentados no 

evento, com destaque para o Ensino EaD/híbrido, as premiações da noite e o 

exercício de segmentos alternativos da arquitetura como o urbanismo e o 

paisagismo. 
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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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