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MISSÃO
Fomentar e fortalecer a Arquitetura e Urbanismo, contribuindo para 
a inovação e difusão de conceitos e práticas profissionais que valori-
zem a vida, a estética, a cultura e os lugares em suas distintas escalas 
e dimensões sociais.

VISÃO
Ser agente inovador em uma rede colaborativa, capaz de mobilizar 
as pessoas na direção de um modelo de cidade, sustentado nas me-
lhores práticas da Arquitetura e Urbanismo.

VALORES
Inovação e Criatividade

Equidade e Isonomia

Gestão Participativa e Colaborativa

Ética e Transparência

Sustentabilidade

Sinergia

CAU/SC – SEDE FLORIANÓPOLIS:
Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260
Ed. Royal Business Center, 6° andar, Centro
CEP: 88015-100 – Florianópolis/SC
Fone/Fax CAU/SC: (48) 3225-9599
E-mail: atendimento@causc.gov.br

Horário de atendimento: das 09h às 17h

CAU/SC – POSTOS DE FISCALIZAÇÃO:

REGIONAL VALE DO ITAJAÍ
Rua Dr. Arthur Balsini, 107, sala 06, Bairro Velha
CEP: 89036-240
Blumenau/SC – Tel. (47) 3381-3305

REGIONAL OESTE
Av. Porto Alegre, 427, 7º andar, Centro
CEP: 89802-130
Chapecó/SC – Tel. (49) 3324-4080

REGIONAL SUL 
Criciúma/SC – Tel. (48) 3045-5006 
Rua Travessa Germano Magrin, 100, sala 501, 
Centro, CEP: 88802-090
Criciúma/SC – Tel. (48) 3045-5006

REGIONAL NORTE 
Rua Germano Fischer, 37, Bairro Glória 
CEP: 89216-294
Joinville/SC – Tel. (47) 3433-2903 

CAU/BR
Central de Atendimento: 0800 883 0113
Segunda a sexta-feira, das 09h às 19h
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ORDINÁRIAS [DEZ 2017]

Contas e Atos Administrativos – CCAA
Rodrigo Kirck Rebêlo 
Ademir Luiz Bogoni 
Célio Luiz Damo
Waleska Cristina Standke (suplente)
Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo (suplente)
Adriana Diniz Baldissera (suplente)

Ética e Disciplina – CED
Sérgio Oliva 
Carlos Alberto Barbosa de Souza
Rodrigo Kirck Rebêlo
Edson Luis Cattoni (suplente)
Miguel Angel Pousadela (suplente)
Waleska Cristina Standke (suplente)

Ensino e Formação – CEF
Katia Cristina Lopes de Paula 
Christian Krambeck 
Leonardo Henrique Dantas
Thiago Borges Mendes (suplente)
Rael Belli (suplente)
Mateus Szomorovszki (suplente)

Exercício Profissional – CEP
Giovani Bonetti 
Everson Martins 
Norberto Zaniboni
Emerson da Silva (suplente)
Gabriel Moherdaui Vespucci (suplente)
Maykon Luiz da Silva (suplente)

CO
M

IS
SÕ

ESConselho Diretor
Luiz Alberto de Souza  
(Presidente)
Giovani Bonetti  
(Vice-presidente)
Carlos Alberto de Souza  
(Diretor Administrativo)
Leonardo Henrique Dantas  
(Diretor Financeiro)

Conselheiros Estaduais – Titulares
Ademir Luiz Bogoni
Carlos Alberto de Souza
Celio Luiz Damo
Christian Krambeck
Everson Martins
Giovani Bonetti
Katia Cristina Lopes de Paula
Leonardo Henrique Dantas
Luiz Alberto de Souza
Norberto Zaniboni
Rodrigo Kirck Rebêlo
Sergio Oliva
Silvia Ribeiro Lenzi

Conselheiros Federais 
Ricardo Martins da Fonseca (titular)
Ronaldo de Lima (suplente)

Conselheiros Estaduais – Suplentes
Adriana Diniz Baldissera
Edson Luis Cattoni
Emerson da Silva
Gabriel Moherdaui Vespucci
Luiz Fernando Motta Zanoni
Marcelo Mannrich
Mateus Szomorovszky
Maykon Luiz da Silva
Miguel Angel Pousadela
Rael Belli
Thaelys Varaschin Olsen
Thiago Borges Mendes
Waleska Cristina Standke
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Tatiana Filomeno (AsBEA/SC)
Everson Martins (CEP/SC)
Leonardo Henrique Dantas (CEF/SC)
João Villanova Gallardo (IAB/SC)
Jaqueline Silva (SASC)
Jalline Tatiana Cesca (AREA-TB)
Juliana Castro de Souza (ABAP/SC)
Gogliardo Vieira Maragno (ABEA)
Willian Vefago (FENEA)
Luiz Fernando Zanoni – suplente (AsBEA/SC)
Gabriel Moherdaui Vespucci – suplente (CEP)
Mateus Szomorovszky – suplente (CEF)
Robison Baldanza – suplente (IAB/SC)
Jaqueline Andrade – suplente (SASC)
Marcos Silva Oshiro – suplente (AREA-TB)
Ana Luiza Trindade Trevisan – suplente (ABAP/SC)
Mauricio Andriani – suplente (ABEA)

Luiz Alberto de Souza – Presidente (CAU/SC – Gestão 2015-2017)

COLEGIADO DE ENTIDADES  
DE ARQUITETOS E URBANISTAS  CEAU-CAU/SC

CO
LE

G
IA

D
OTEMPORÁRIAS [DEZ 2017]

Assistência Técnica – CTEC
Flávio Menna Barreto Trevisan 
Cibele Assmann Lorenzi 
Christian Krambeck
Flávio Alipio
Thiago Borges Mendes
Rosana Silveira (suplente)
Marina Ortiz (suplente)
Silvia Ribeiro Lenzi (suplente)
Maykon Luiz da Silva (suplente)
Mateus Szomorovszky (suplente)

Comunicação – CTC
Everson Martins 
Rodrigo Kirck Rebêlo 
Patricia Figueredo Sarquis Herden
Mateus Szomorovszky (suplente)
Luiz Fernando Motta Zanoni (suplente)
Emerson da Silva (suplente)

Patrimônio – CTP
Giovani Bonetti 
Marcelo Mannrich 
Edson Luiz de Lima
Leonardo Henrique Dantas (suplente)
Carlos Lopes (suplente)
Giorgio Bayer (suplente)

Políticas Urbanas – CTPU
Silvia Ribeiro Lenzi 
Thaelys Varaschin Olsen 
Rael Belli
Norberto Sganzerla (suplente)
Daniel Rodrigues da Silva (suplente)
Edson Luis Cattoni (suplente)

Comissão Eleitoral – CE-CAU/SC
Mateus Casagrande Brunel 
Lilian Lidia Wojcikiewicz Duarte Silva 
Ademir Luiz Bogoni
Adriana Rutigliani Berri (suplente)
Eneida Fernandes Barbosa Arraes (suplente)
Sergio Oliva (suplente)

CO
M

IS
SÕ

ES
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APRESENTAÇÃO
A consolidação de um Conselho Profissional é 
um processo desafiador, que requer trabalho 
contínuo para render bons resultados. Desde 
sua implantação, o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina foi constituído 
por uma equipe de conselheiros e funcionários 
dedicados para fortalecimento de toda a 
categoria profissional e de proteção à sociedade.

Este relatório, que tem como objetivo a 
prestação de contas do CAU/SC, apresenta as 
principais conquistas das últimas gestões, com 
ênfase nos anos de 2015 a 2017.

O presente trabalho trata de ações nas áreas 
de atuação do Conselho, desde a gestão 
de recursos e pessoal, iniciativas que visam 
a valorização profissional dos arquitetos e 
urbanistas, parcerias com órgãos públicos, 
relacionamento com as universidades, atuação 
na formulação de políticas públicas, ações de 
fiscalização e temas ligados à ética profissional.

Naturalmente, ainda há muito o que ser feito.

Abrimos as portas para a interiorização da 
entidade, levando o CAU a regiões nas quais 
ainda não tínhamos representação. O desafio 
a partir de agora é fortalecer essas regionais, 
capilarizando ainda mais nossa atuação.

Temos ainda outros desafios a vencer e 
sabemos que a união de esforços será vital nos 
próximos anos. Nas próximas páginas, você 
vai ficar por dentro de tudo o que foi possível 
construir nesses anos iniciais do CAU/SC.

Luiz Alberto de Souza 
Presidente do CAU/SC 
Gestão 2015-2017



PARTE 1 CAU/SC
UM CONSELHO 
TRANSFORMADOR
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AS PRINCIPAIS CONQUISTAS

ATUAÇÃO EM TODAS 
AS REGIÕES DE  
SANTA CATARINA
Levar o CAU a todas as regiões do 
Estado foi um dos maiores desafios e 
também uma das grandes conquistas 
desta gestão: através da realização do 
Congresso Profissional em formato 
itinerante, da ampliação do projeto “Cau 
nas Escolas” e da criação de novos postos 
de fiscalização no interior, o Conselho 
expandiu sua atuação, abrangendo todas 
as mesorregiões do Estado.

1
UM OLHAR PARA O FUTURO
O papel da gestão não é apenas garantir o funcionamento e a manutenção imediata de 
uma estrutura, mas também orientar, planejar e capacitar a instituição para o futuro. Foi 
com esse foco que, em 2015, se iniciou a segunda gestão do CAU Santa Catarina. Ao longo 
do triênio que encerrou no final de 2017, conselheiros, colaboradores, arquitetos inte-
grantes das comissões, representantes de entidades no CEAU trabalharam para ampliar 
e consolidar a atuação do CAU/SC junto aos profissionais e à sociedade como um todo, 
inaugurando um novo momento a partir do trabalho inicial desenvolvido pela gestão 
fundadora (2012-2014), ao mesmo tempo investindo na construção de um legado de 
projetos e ações duradouras, desenvolvidos com base na realidade da profissão no Estado 
de Santa Catarina.
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FORTALECIMENTO 
DA ESTRUTURA E 
DA MARCA CAU/SC
Por ser um Conselho com apenas 
seis anos de funcionamento efetivo, 
o CAU/SC está em pleno processo de 
fortalecimento e expansão, tanto de 
sua estrutura interna quanto de seu 
relacionamento com os profissionais e 
a sociedade. Para atender aos mais de 7 
mil arquitetos e urbanistas registrados 
no CAU/SC, além de atuar junto a 
diferentes agentes sociais, o Conselho 
vem aperfeiçoando sua operação 
por meio da ampliação do quadro de 
colaboradores e do espaço físico, para 
melhor atendimento ao público, em 
especial aos arquitetos e urbanistas, 
e valorização profissional, com maior 
visibilidade da instituição. 

3
AS PRINCIPAIS CONQUISTAS

LONGEVIDADE DAS AÇÕES
A gestão 2015/2017 do CAU/SC teve como horizonte 
o futuro da profissão de arquiteto e urbanista. 
Por isso, as ações tiveram planejamento, estudos, 
debates e diretrizes como passos fundamentais 
para a consolidação da instituição. O trabalho 
possibilitou aperfeiçoar a atuação do Conselho e 
melhorar as rotinas. Exemplo disso foi a criação do 
Plano Estratégico de Implementação da Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social, uma ação 
de grande impacto para a sociedade, e também os 
estudos visando a construção de uma sede própria.

2
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REFERÊNCIA 
NACIONAL
Algumas ações do CAU/SC tornaram-
se referência para Conselhos de outros 
Estados, entre elas o modelo itinerante 
de Congresso Profissional, o Prêmio para 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina e o Seminário 
Interprofissional, realizado em parceria 
com o CREA/SC. Outro grande destaque 
é o projeto Arquitetando seu Negócio, 
desenvolvido em parceria com o Sebrae, 
que já vem sendo usado como base para 
outros Estados.

5

AS PRINCIPAIS CONQUISTAS

CRESCIMENTO EM REDE
O CAU/SC reforça a importância de crescer junto 
com a sociedade catarinense, tornando-se parceiro 
de prefeituras, profissionais e demais instituições 
que representam a profissão de arquiteto e 
urbanista. Editais de patrocínio, seminários e diversas 
atividades de orientação desenvolvidas pelo CAU/
SC, envolvendo desde o Ministério Público Federal, 
o Tribunal de Contas do Estado, prefeituras e planos 
diretores, escolas e demais instâncias, são destaque 
na gestão 2015-2017.

4
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DNA DIGITAL
Uma das marcas do CAU é ter sido fun-
dado em um momento histórico, no qual 
o acesso às informações e serviços, por 
meio de computadores, smartphones e 
aplicativos, é uma realidade mais do que 
estabelecida: trata-se de um grande faci-

litador e de uma responsabilidade intrín-
seca à maior parte das instituições. Além 
disso, a própria consolidação do CAU no 
Brasil já é fruto do aporte digital, que per-
mitiu conectar centenas de milhares de 
profissionais nas cinco regiões do país.

SISTEMA FACILITA REGISTRO
O Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) é uma plataforma on-line 
de abrangência nacional que disponibiliza dados e serviços para a população e para os 
profissionais arquitetos e urbanistas. Através do SICCAU, é possível solicitar o regis-
tro profissional, verificar a autenticidade de RRTs e cadastrar denúncias, entre outras 
ferramentas. 

Após décadas de luta, a conquista de um Conselho 
próprio vem carregada de expectativas. São deman-
das e realidades que precisam encontrar voz e repre-
sentação no CAU/SC. 
Por isso, a cada ano o Conselho renova sua meta de 
atender aos anseios dos mais de 7 mil arquitetos e 
urbanistas registrados em Santa Catarina, sendo mais 
do que uma instância protocolar, mas um centro atu-
ante e pulsante para a profissão de arquiteto e urba-
nista. Dentro desta perspectiva, os desafios se desdo-
bram e multiplicam.
• Desenvolver e praticar uma forma de fiscalização 

que aposte também em ações preventivas, 

identificando fragilidades e orientando, tanto os 
profissionais quanto a sociedade em geral, sobre a 
legislação vigente.

• Conciliar questões nacionais e macroeconômicas 
às realidades locais, adequando demandas e 
convergindo interesses de diferentes escalas.

• Desenvolver um modelo próprio de gestão e 
eficiência, não se limitando a replicar formatos 
praticados por outras instituições.

• Facilitar amplamente o acesso às informações 
e aos serviços básicos por meio de ferramentas 
e plataformas digitais, incluindo O Portal da 
Transparência do CAU/SC.

OS GRANDES DESAFIOS

ANTES 2010
2012

HOJE

Arquitetos e urbanistas 
são registrados e 
regulamentados pelo 
CREA junto com mais de 
300 outras profissões.

A Lei nº 12.378, de 31 
de dezembro, cria o 
Conselho uniprofissional 
dos arquitetos e 
urbanistas, uma autarquia 
federal que integra a 
administração pública 
indireta.

Tem início a primeira gestão 
do CAU no Brasil, com 
representação em todos os 
Estados e no Distrito Federal, 
os chamados CAU/UF. Essas 
unidades estão diretamente 
ligadas ao CAU/BR, que fica 
em Brasília.

Como a profissão é 
regulamentada por 
lei, todos os arquitetos 
e urbanistas devem 
se registrar no novo 
Conselho. O registro 
tem validade nacional.
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SITE DO CAU/SC

www.causc.gov.br

Acesso a todas as ferramentas on-line do CAU, agenda de 
eventos de interesse público do Conselho, acompanhamento 
de editais e licitações em andamento, eleições e informações 
sobre a gestão do Conselho, entre outras.

BLOG DO CAU/SC

www.causc.gov.br/blog

Divulgação de eventos, chamadas públicas e cursos de amplo 
interesse voltados para arquitetos, urbanistas e áreas afins.

ACOMPANHE O DIA A DIA DO CAU/SC PELAS REDES SOCIAIS

 Facebook.com/causc  Instagram.com/cau.sc

 Youtube/CAUSC

NOTÍCIAS DO CAU/SC
Além de informações técnicas do Conselho e da profissão, o CAU/SC vem am-
pliando seus canais de comunicação e atualização junto ao público em geral.O Centro de Serviços Compartilhados do CAU 

(CSC-CAU) foi criado em 2013 para unificar os 
sistemas de informação de todos os CAU/UF e 
do CAU/BR, regulando e financiando – por meio 
de contribuições proporcionais de todos os CAU 
– o desenvolvimento de softwares e ferramentas 
on-line e mobile para toda a rede de atendimen-

to. Nos últimos dois anos, o CSC ficou ainda mais 
próximo do CAU/SC com o então presidente do 
Conselho catarinense, Luiz Alberto de Souza, 
eleito em 2016 e, no ano seguinte, reconduzido, 
para compor a gestão do Centro, ao lado de ou-
tros três presidentes de CAU/UF e seis membros 
do CAU/BR.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

PORTAL DA  
TRANSPARÊNCIA
No Portal da Transparência do CAU/SC, a so-
ciedade pode acompanhar de perto o funcio-
namento do Conselho, desde a publicação das 
atas de reuniões até os balanços financeiros, de-
monstrativos detalhados de receitas, despesas, 
fluxo de caixa e relação de bens.  

Também é possível acessar informações de-
talhadas sobre concursos públicos, licitações, 
prestação de contas de viagens, diárias e patri-
mônio. O acesso é totalmente livre, sem neces-
sidade de cadastro.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES  
AO CIDADÃO

Caso a informação desejada não esteja dispo-
nível no Portal da Transparência, a exemplo 
de dados compilados ou combinados, qual-
quer pessoa poderá abrir uma requisição por 
meio do Serviço de Informações ao Cidadão, 
disponível desde agosto de 2016 no CAU/SC. 
A solicitação pode ser registrada presencial-
mente, na sede do CAU/SC, ou por meio do 
site do Conselho, no sistema e-SIC.
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RELACIONAMENTO  
COM O CLIENTE

Em fevereiro de 2017, foi iniciada a implantação 
do Costumer Relationship Management na Ge-
rência Técnica do CAU/SC. O sistema tem como 
foco a gestão do relacionamento com o clien-
te e irá fortalecer a qualidade do atendimento 
prestado aos profissionais. Algumas vantagens 
do CRM para o Conselho:

• possibilidade de consulta à base de 
dados nacional;

• rastreamento de demandas de 
atendimento;

• base de dados com histórico das 
principais necessidades dos profissionais 
e da sociedade;

• análise e inteligência de negócios 
(Business Intelligence);

• mais assertividade, dinamismo e 
agilidade em decisões estratégicas.

VALORIZAÇÃO DOS 
COLABORADORES

Para ser um Conselho transformador, o CAU/SC 
acredita na valorização e na satisfação de seus 
colaboradores. Por isso, a gestão busca valorizar  
os aspectos que fazem do CAU um ambiente 
cada vez mais aprimorado para o trabalho e o 
trabalhador, oferecendo perspectivas de cresci-
mento, ampliando as carreiras e expandindo a 
equipe com o surgimento de novas demandas.

Em fevereiro de 2017, um novo concurso públi-
co foi realizado para o preenchimento de qua-
tro vagas e cadastro de reserva em diferentes 
cargos, recebendo um total de mais de 1.500 
inscrições. O posto mais concorrido foi o de 
Arquiteto e Urbanista, com 539 inscritos. E em 
abril do mesmo ano, entrou em vigor o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CAU/
SC, válido para todos os colaboradores efetivos 
do Conselho em Santa Catarina, instituindo a 
ampliação da carreira e o progresso por qualifi-
cação acadêmica, entre outros benefícios.

EFICIÊNCIA DE DENTRO 
PARA FORA
Com a base em funcionamento e o mapa de desafios traçado, uma gran-
de preocupação da gestão 2015-2017 do CAU/SC foi otimizar ainda mais 
as condições operacionais do Conselho, desde a ampliação do espaço 
físico à contratação de novos colaboradores, passando pela melhoria dos 
sistemas e ferramentas, sempre com o objetivo de facilitar o comparti-
lhamento de informações e potencializar o trabalho em rede.

INTRANET EM OPERAÇÃO

Em novembro de 2017, entrou em funcionamento a 
intranet do CAU, um legado importante da gestão 
2015-2017 para o futuro do Conselho. O objetivo 
da Intranet é facilitar a troca de informações e oti-
mizar operações administrativas entre os agentes 
que atuam no Conselho e colaboradores.

“O projeto é inovador e é um grande desafio, visto 
que não há nada similar no mercado ou em outro 
Conselho”, comenta o Gerente Geral do CAU/SC, 
Jaime Chaves, que acompanhou o desenvolvimento 
e a implantação do projeto.
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PROFISSIONAIS 

No triênio de 2015/2017, a alta em profissio-
nais atuantes no mercado foi superior a 25% do 
número de registrados no período anterior. Ao 
todo, 2.020 registros foram homologados pelo 
CAU em Santa Catarina nos últimos três anos. 
Esse dado traz ainda forte impacto nas carac-
terísticas desses profissionais. Atualmente, 65% 
do total de profissionais são mulheres.  Confor-
me o anuário do CAU/BR de 2017, essa quantia 
supera a média nacional equivalente a 62%. A 
porcentagem estadual representa mais de cinco 
mil arquitetas e urbanistas trabalhando na área 
em paralelo a quase três mil homens. 
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O CONSELHO
EM NÚMEROS

ARQUITETOS E URBANISTAS 
ATIVOS REGISTRADOS  
(ATÉ DEZEMBRO/17)7.703
REGISTROS DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (RRTS) EMITIDOS  
DE 2012 A 2017349.859
ATENDIMENTOS 
TELEFÔNICOS 
REALIZADOS POR ANO9.061
ESCOLAS DE 
ARQUITETURA EM SC 
CADASTRADAS NO CAU23

5 POSTOS DE FISCALIZAÇÃO 
DISTRIBUÍDOS  
PELO ESTADO

RELATÓRIOS DE 
FISCALIZAÇÃO3.287

929 DENÚNCIAS RECEBIDAS
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ATENDIMENTO 

Quando o assunto é apoio e suporte, em 2017 
o CAU/SC alcançou a média mensal de 1.650 
atendimentos a arquitetos e urbanistas. Ao 
todo, foram 9.061 atendimentos no ano. Para 
isso, acompanhar os avanços da tecnologia e 
entender as necessidades específicas de cada 
profissional foi imprescindível para atingir bons 
resultados. 

Contatos via e-mail (9.712) e por telefone 
(8.456) absorveram o maior número de aten-
dimento durante o ano. Já os atendimentos por 
WhatsApp, sistema implantado em setembro 
de 2017, em três meses, acumulou um total de 
671 atendimentos. Em quarto lugar ficaram os 
atendimentos em postos itinerantes de coleta 
de dados biométricos (500), enquanto na últi-
ma posição estão os atendimentos presenciais 
(369).

Uma pesquisa, implantada no segundo semes-
tre de 2017, avaliou o atendimento do CAU/
SC para os arquitetos e urbanistas catarinenses. 
Do total de 121 respostas, 87% estão satisfeitos 
com a cordialidade no atendimento (elegeram 
‘bom’ ou ‘ótimo’). A avaliação revelou ainda que 
87 entrevistados tiveram respostas para sua so-
licitação em até 5 dias, enquanto 19 pessoas 
obtiveram retorno em até 30 dias.  A pesquisa 
também apontou que 84% dos entrevistados 
disseram-se satisfeitos com o tratamento dado 
a sua demanda e 75% de satisfeitos com as tec-
nologias utilizadas pelo CAU.

8.
45

6

Telefone

9.
71

2

Telefone

67
1

WhatsApp

36
9

WhatsApp

50
0

Coleta de
dados

biométricos

Média Atendimentos/mês

1.650
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LOCALIZAÇÃO 

A localização também tem aspectos importan-
tes que revelam o perfil do arquiteto e urba-
nista em Santa Catarina. Diante da população 
catarinense, a média da relação arquiteto/ha-
bitante, em Santa Catarina (população de 6.727 
milhões) é de 874 pessoas para cada arquiteto 
e urbanista catarinense. Já no país, a média cor-
responde a um arquiteto para 1.437 habitantes.

(Dados do anuário do CAU/BR de 2017)

Mais de 1.900 profissionais estão situados em 
Florianópolis e prestam serviços a uma popu-
lação de 421.203 mil pessoas. Já em Joinville, 
cidade mais populosa que Florianópolis, com 
515.250 mil habitantes, é quem detém o se-
gundo maior número de profissionais em Santa 
Catarina: 581 arquitetos e urbanistas. No con-
traponto, a capital catarinense chama a atenção 
com a menor relação de habitantes/arquiteto. 
Em Florianópolis, são 221 pessoas para cada 
profissional; em Joinville, esse número pratica-
mente quadruplica, atingindo 884 habitantes/
arquiteto. 

Na lista das cidades com maior número de profissionais estão, 
ainda, Blumenau (572), Balneário Camboriú (476), Chapecó 
(364) e Criciúma (350).  Ao todo, no Estado, 234 cidades estão 
cadastradas como endereço dos 7703 profissionais registra-
dos no CAU/SC. Apesar de 61 cidades não terem arquitetos 
e urbanistas situados, todas as 295 localidades catarinenses 
tiveram ao menos um registro de responsabilidade técnica 
emitido nos últimos anos. 

Em âmbito nacional, dados do CAU/BR mostram que a re-
gião Sul concentra, aproximadamente, 20% do total de pro-
fissionais de arquitetura e urbanismo do país. Nesse montan-
te, Santa Catarina ainda detém a menor parcela, equivalente 
a 24% dos profissionais da região. Mais de 40% (14.083) dos 
arquitetos e urbanistas da região Sul estão no Rio Grande 
do Sul; os outros 30% (9.782) estão registrados no Paraná. A 
região Sul também é a que executa mais trabalhos em arqui-
tetura e urbanismo: ao todo 38% do total do país.

AU AtivosCidade       População

Florianópolis 1.915 421.203
Joinville 581 515.250

Blumenau 572 309.214
Bal. Camboriú 476 108.107

Chapecó 364 183.561
Criciúma 350 192.236
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ARRECADAÇÃO 

O crescimento em números de arquitetos e ur-
banistas ativos e registrados e das RRTs geradas 
são reflexos direto na arrecadação do Conselho. 
Em 2017, a soma desses dois eixos gerou um 
capital de mais de R$ 7 milhões em recursos. 
Montante que, gerido com responsabilidade, 
equilíbrio fiscal e eficiência, foi capaz de permitir 
a ampliação das equipes, postos de fiscalização, 
atendimento, patrocínios a inúmeros projetos e 
campanhas que promoveram a valorização dos 
arquitetos e urbanistas e o cumprimento do pa-
pel social da profissão. Em 2017, foram quase R$ 130 mil em conces-

são de patrocínios, o equivalente a 41% de todo 
o patrocínio já viabilizado pelo CAU/SC desde 
a sua criação. As iniciativas foram projetadas 
durante o congresso de 2016 e desenvolvidas 
durante o ano seguinte. Nos projetos estiveram 
contempladas ações distribuídas pelas mesor-
regiões do Estado que receberam as etapas do 
circuito itinerante do evento. Dentre os resul-
tados estiveram a produção de um aplicativo 
voltado aos arquitetos e urbanistas, eventos de 
debates sobre a profissão, intervenções urbanas 
e estudos de requalificação de áreas carentes.R$
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ARRECADAÇÃO CAU/SC

2013 2014 2015 20162012

R$ 129.478,982017

R$ 15.000,002016

R$ 67.100,002015

R$ 27.100,002014

R$ 77.000,002013

02012

Garantias ao profissional de AU

TOTAL: R$ 315.678,98
concedidos em patrocínio para projetos diversos

Fonte: IGEO em 29/01/2018

Fonte: IGEO em 29/01/2018

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A localização também tem aspectos importantes. 
De 2012 a 2014, foram gerados 158 mil registros 
de responsabilidade técnica; de janeiro de 
2015 a dezembro de 2017, foram registrados 
191 mil RRTs. A linearidade demonstra ainda 
pouca diferença no número de lançamentos 
de registros entre os três últimos anos. O maior 
registro de aumento foi em 2017, quando cerca 
de 2.500 RRTs a mais foram registrados no 
comparativo com o ano anterior. 

Os registros de responsabilidade técnica geraram 
R$ 16.909.614,54 no triênio 2015/2017. A maior 
emissão é de 2017, quando os 65.646 atingiram 
a entrada de mais de R$ 5.997.459. Instalações e 
equipamentos referentes à arquitetura, projetos 
de arquitetura, trabalhos de projetos de 
arquitetura e trabalhos em execução de obra se 
destacam entre os grupos com maior número 
de atividades geradas. Na outra ponta, serviços 
de Ensino, Pesquisa, Auditoria e Arbitragem 
foram os menos executados.

Garantias ao profissional de AU

Comprova a existência de uma relação com a obra
ou serviço em realização.

Define o limite das responsabilidades.

Garante a formalização do acervo técnico do
profissional e da empresa.
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Fiscalização (quantidades por ano e total)

2016:  55% Reserva Técnica
   14% Descumprimento Contratual
     7%  Negligência, Imprudência e Imperícia

2015:  37% Negligência, Imprudência e Imperícia 
   21% de Descumprimento Contratual
   11% de Uso de Cargo Público

2017:   45% Reserva Técnica
    13% Descumprimento Contratual 
      8% Negligência, Imprudência e Imperícia

FISCALIZAÇÃO 

Além das denúncias, o trabalho da fiscalização 
também esteve presente para correção de in-
frações ético-disciplinares. As equipes coibiram 
mais de 270 casos com notificação preventiva 
e geraram auto de infração em 74 casos nos 
quais a legislação profissional não foi respei-
tada. A intensa atuação dos fiscais do CAU/SC 
ainda esteve presente em quase 2.400 visitas 
com um trabalho de análise, regularização e 
conscientização dos profissionais.

RELATÓRIOS  
DE FISCALIZAÇÃO 
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Fonte: IGEO em 29/01/2018

2013

Relatório de Fiscalização

Auto de Infração

Notificação Preventiva

Fonte: Dados extraídos do SICCAU
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DENÚNCIAS 

Ao todo, 675 denúncias chegaram no CAU/
SC de 2015 a 2017. Esse número traduz uma 
maior conscientização quanto ao papel, as 
responsabilidades e os deveres do arquiteto 
e urbanista, já que o acumulado no triênio 
anterior (2012/2014) representa apenas pouco 
mais de um terço do montante atual. De 2012 
até dezembro de 2017, 929 denúncias foram 
recebidas.

Dados de 2015, 2016 e 2017, disponíveis em 
relatórios da Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/SC, apontam algumas características das 
infrações ético-disciplinares. Em 2015, 53% 
dos casos foram cometidos por profissionais 
com mais de 10 anos de formado; em 2016, 
esse número aumentou para 59%. Em 2017, 
esse percentual é ainda maior. Ao todo, 69% 
dos profissionais com mais de 10 anos de 
registro estiveram envolvidos em denúncias 
de infrações ético-disciplinares. O dado chama 
atenção, já que o número de profissionais com 
mais de 10 anos de registro é relativamente 
menor do que os mais jovens na profissão.  
Atualmente, 36% do total de registros são 
de profissionais com mais de uma década de 
registro, contra 64% de arquitetos e urbanistas 

formados há menos de 10 anos. 

Em ambos os períodos, a região com maior 
número de denúncias é a Grande Florianópolis, 
atingindo respectivamente 47%, 59% e 46% dos 
casos. Já nas infrações mais comuns, 2015, 2016 
e 2017 têm registros diferentes. No primeiro ano, 
37% foram casos de Negligência, Imprudência e 
Imperícia; 21% de Descumprimento Contratual; 
e 11% de uso de Cargo Público para se beneficiar. 
Já em 2016, 55% foram Reserva Técnica; 14% 
foram Descumprimento Contratual; e 7% 
foram Negligência, Imprudência e Imperícia. 
Em 2017, a incidência de denúncias por 
Reserva Técnica é quem se destaca, esse tipo 
está presente em 45% dos casos. Na sequência 
estão Descumprimento Contratual com 13% 
de incidência; e Negligência, Imprudência e 
Imperícia em terceiro lugar com 8% dos casos.
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37
36

QUANTIDADE DE NOVOS 
ARQUITETOS E URBANISTAS 

Santa Catarina já contabiliza 42 escolas 
de arquitetura e urbanismo registradas no 
Ministério da Educação – MEC. Destas, 39 são 
presenciais e quatro trabalham com ensino a 
distância em 32 polos. Até dezembro de 2017, 
23 escolas do Estado estavam cadastrada no 
CAU/BR. Com o aumento significativo de 
escolas de arquitetura e urbanismo, cresce 
também a entrada de novos profissionais nos 
quadros do CAU/SC. De 2015 até dezembro 
de 2017, 2.020 profissionais solicitaram os seus 
registros no Conselho.
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Fonte: IGEO em 29/01/2018

FISCALIZAÇÃO 

Distribuídos em cinco pontos estratégicos do 
Estado, a sede e quatro postos de fiscalização são 
locais de trabalho dos Arquitetos e Urbanistas 
Fiscais. A proposta é aproximar as atividades 
de fiscalização nas mesorregiões de Santa 
Catarina. Os quatro postos estão localizados em 
escritórios compartilhados com salas privativas e 
estrutura de trabalho para um fiscal e estagiário 
que o auxilia nos processos administrativos e 
recebe os arquitetos e urbanistas para entrega 
de documentos. 

Nesses postos, o atendimento presencial é 
um serviço realizado apenas por meio de 
agendamento, respeitando o cronograma 
das ações dos fiscais para atender denúncias, 
verificar diligências e visitar obras em trabalho 
de rotina.
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O novo espaço de atendimento ao público 
externo do CAU/SC foi criado a partir de um 
projeto selecionado por meio de concurso pú-
blico. A iniciativa, que atende à necessidade 
de incentivar esta modalidade de contratação 
dos profissionais de arquitetura e urbanismo, 
tornou mais fáceis o atendimento e a comu-
nicação externa. Localizada em piso térreo de 
edifício comercial na Avenida Osmar Cunha, 
área mais central de Florianópolis, a sala é uma 
expansão das atuais instalações do CAU, antes 
restritas ao sexto andar do mesmo edifício.

O projeto da nova sala do CAU foi escolhido 
e executado por meio de concurso público de 
anteprojetos, modalidade que prioriza a técni-
ca, não o menor custo. O concurso foi aberto 
a participantes de todo o país e superou a ex-
pectativa de inscrições, recebendo 37 projetos. 
Foram premiadas três propostas, sendo que o 
projeto vencedor foi contratado seguindo pa-
râmetros estabelecidos pela tabela de honorá-
rios do CAU/BR.

NOVO ESPAÇO TEM PROJETO 
SELECIONADO POR CONCURSO

CARACTERÍSTICAS DA SALA

• Localizada no nível da rua.
• Abriga a área fim do Conselho, a Área Técnica 

- que inclui a Gerência Técnica e a Gerência de 
Fiscalização.

• Concentra maior parte do atendimento externo 
ao público.

• Garante mais visibilidade ao CAU/SC.
• Acomoda melhor a equipe de colaboradores.

ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO  
DA SEDE PRÓPRIA

Desde o início da operação efetiva do CAU, em 
2012, a adoção de práticas que visem a construção 
de uma sede própria é diretriz básica para todas 
as unidades do CAU no Brasil. Ao longo da gestão 
2015-2017 do CAU/SC, os estudos para tornar a 
sede uma realidade se intensificaram, através de 
reuniões, pesquisas, oficinas e consultas públicas.



PARTE 2 DESAFIOS PARA O FUTURO
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A subjetividade e as particularidades próprias ao 
campo da ética tornam esta matéria um grande 
desafio em termos educativos entre profissionais e 
estudantes de arquitetura. No Seminário Ética nas 
Escolas, realizado pelo CAU/SC em Florianópolis, o 
público-alvo foi os docentes de arquitetura e urba-
nismo de Santa Catarina. 

Com a participação de mais de 50 professores, o 
evento debateu metodologias para o ensino da 

ética nas faculdades, reforçando ainda a importân-
cia das cadeiras que trabalham ética, legislação e 
conduta profissional.

Já no encontro Mudança de Paradigma na Atuação 
do Arquiteto e Urbanista, realizado em Florianópo-
lis e Balneário Camboriú, foram debatidos tanto o 
contexto do exercício da ética na atualidade quan-
to questões de ordem prática, como a relação com 
fornecedores e a confecção de contratos.

Em ambos os EvEntos, foi utilizado o 
rEcurso do tEatro, com a participação 
da cia vanguarda. através dE 
EncEnaçõEs curtas, no formato 
dE EsquEtEs, foram rEprEsEntadas 
situaçõEs cotidianas EnvolvEndo 
dilEmas éticos.

A COMISSÃO DE 
ÉTICA AVALIA QUE 

APENAS PUNIR NÃO 
SURTE O EFEITO 

DESEJADO, PORTANTO, 
É NECESSÁRIO 
ESCLARECER E 
ORIENTAR. O 

SEMINÁRIO ÉTICA  
NAS ESCOLAS SERVE  

A ESSE PROPÓSITO.

Carlos Alberto de Souza 
Conselheiro Estadual  

do CAU/SC

MUDANÇA DE PARADIGMA

Apesar do perfil voltado à orientação e 
prevenção, o desconhecimento do con-
teúdo do Código de Ética e Disciplina 
dos Arquitetos e Urbanistas é um grande 
deflagrador de denúncias disciplinares, 
tanto por parte dos profissionais quanto 
dos clientes. Diante disso, e para reverter 
esse quadro, o CAU/SC vem propagando 

a necessidade de leitura do Código por 
todos os profissionais, através do qual se 
tem acesso às informações legais sobre 
diferentes aspectos da conduta profis-
sional, bem como às respectivas sanções 
disciplinares, que vão de advertência pú-
blica ou reservada, até o cancelamento 
do registro profissional.

CÓDIGO DA PROFISSÃO

ÉTICA E DISCIPLINA

EDUCAR PARA A MUDANÇA
Com a criação do CAU, orientar, fiscalizar e disciplinar a conduta dos pro-
fissionais arquitetos e urbanistas são as prioridades para o Conselho em 
todo o Brasil – atividades consolidadas pelo estabelecimento das Comis-
sões Ordinárias de Ética e Disciplina. 
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CADASTRAMENTO DOS CURSOS

Um dos grandes avanços da gestão 2015-2017 do 
CAU/SC foi ter praticamente triplicado o número de 
escolas catarinenses de arquiteturas e urbanismo ca-
dastradas no Conselho, passando de 8 para 23. Além 
do registro das instituições – atribuição determinada 
pela Lei que criou o Conselho – o cadastro permite:

• conhecer os currículos dos cursos em 
funcionamento;

• verificar a regularidade ou reconhecimento junto 
ao MEC;

• importar a lista de egressos automaticamente 
para o sistema do CAU;

• acolher e estabelecer contato com o recém-
formado;

• agilizar o processo de registro profissional.

ACOLHIMENTO AO 
PROFISSIONAL

O CAU nas Escolas é uma importante ferramenta 
para promover o primeiro contato dos formandos e 
recém-formados com o Conselho e a profissão, aco-
lhendo egressos e estudantes para um momento de 
diálogo e saneamento de dúvidas. Durante a gestão 
2015-2017, ao visitar escolas localizadas em dife-
rentes regiões de Santa Catarina, o projeto também 
realizou a coleta de dados biométricos, necessária 
para a elaboração do registro profissional.

ENSINO E FORMAÇÃO

UMA PONTE COM 
AS UNIVERSIDADES
Desde 2015, o CAU/SC, especialmente por meio da Comissão 
Ordinária de Ensino e Formação, vem intensificando o traba-
lho junto a professores, gestores da educação e estudantes 
de arquitetura e urbanismo em Santa Catarina, especialmente 
com a continuidade e ampliação do projeto CAU nas Escolas.

Somente no segundo semestre de 2017, o projeto circulou 
por 10 cidades do Estado. Durante as visitas, alunos e profes-
sores têm a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre a 
regulamentação profissional, além de receberem acolhimento 
e orientação como futuros Arquitetos e Urbanistas, já que um 
dos focos do projeto são os estudantes do último ano. 

A cada etapa, são realizadas palestras que abordam o contex-
to de criação do Conselho, questões de atribuição profissio-
nal, ética, registro profissional, funcionalidades de ferramentas 
on-line do CAU e outros temas. 
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Fiscalizar o exercício da profissão de arqui-
teto e urbanista é uma das principais atri-
buições do CAU desde a sua criação. Em um 
Estado com mais de 7 mil profissionais ativos, 
como é o caso de Santa Catarina, essa mis-
são torna-se ainda mais relevante e comple-

xa. Durante a gestão 2015-2017 do CAU/SC, 
a área de fiscalização recebeu recursos para 
expandir sua atuação no interior do Estado: 
agora o CAU conta com postos de fiscaliza-
ção permanentes em 5 das 6 mesorregiões 
de Santa Catarina.

• Visita às prefeituras de Santa Catarina, 
orientando gestores públicos e associações 
de municípios sobre a importância do 
planejamento urbano e do profissional de 
arquitetura e urbanismo nos quadros técnicos 
das prefeituras e demais órgãos públicos 
relacionados.

• Antes integrada à gerência técnica, fiscalização 
ganha uma gerência própria, no intuito de 
fortalecer a atividade, a partir de 01/09/2017.

• Expansão dos postos de fiscalização no interior 

do Estado.
• Atuação da fiscalização nas principais mostras 

de arquitetura e decoração do Estado.
• Análise e correção de editais de contratação 

de projetos e obras, visando garantir a 
participação de arquitetos e urbanistas nos 
certames.

• Palestras ministradas por conselheiros e 
arquitetos fiscais em eventos e instituições, 
inclusive junto ao projeto CAU nas Escolas.

AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO CAU SANTA CATARINA

FISCALIZAÇÃO EXPANDE 
PARA O INTERIOR

O PROJETO CAU NAS ESCOLAS 
APROXIMA O ACADÊMICO 
FORMANDO DO CONSELHO DE 
MODO MUITO POSITIVO, UMA 
VEZ QUE ESCLARECE E FACILITA 
TRÂMITES NECESSÁRIOS À 
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL 
ARQUITETO E URBANISTA, MAS 
QUE NÃO NECESSARIAMENTE 
SÃO ABORDADOS NO 
MEIO ACADÊMICO. ESSA 
APROXIMAÇÃO CONTRIBUI 
NO SENTIMENTO DE 
PERTENCIMENTO DESTE FUTURO 
PROFISSIONAL EM RELAÇÃO 
À CLASSE E AO CONSELHO. 
ALÉM DISSO, É UMA ÓTIMA 
OPORTUNIDADE DE DISCUSSÃO 
ACERCA DA ÉTICA PROFISSIONAL 
E CONDUTAS NO MERCADO DE 
TRABALHO.

Katiane Balzan da Luz 
Coordenadora do Curso  
de Arquitetura e Urbanismo  
da Unochapecó, em Chapecó

NA TRANSIÇÃO DE ESTUDANTE PARA PROFISSIONAL QUE ESTÁ 
PRESTES A SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO, SURGEM 
MUITAS DÚVIDAS E ANSEIOS, E A PARCERIA COM O CONSELHO 
É FUNDAMENTAL PARA QUE ESSA ETAPA SEJA MAIS FAVORÁVEL 
POSSÍVEL. COM ISSO NADA MELHOR QUE O PRÓPRIO CAU 
VENHA ATÉ NÓS E FAÇA O PRIMEIRO CONTATO. EU ME SENTI 
REALMENTE AMPARADA POR UM CONSELHO QUE ORIENTA, 
DISCIPLINA E FISCALIZA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO QUE 
ESCOLHI PARA VIDA.

Morgana Weiss 
Arquiteta e Urbanista formada em 2017 pela Uniasselvi, em Indaial

O PROGRAMA CAU NAS 
ESCOLAS É UMA 

 IMPORTANTE FERRAMENTA 
NO QUE TANGE A ÉTICA 

E RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL DO FUTURO 

ARQUITETO E URBANISTA E, AO 
MESMO TEMPO, O APROXIMA 

DO SEU CONSELHO DE CLASSE.

Cassandra Faes 
Coordenadora do Curso  

de Arquitetura e Urbanismo  
da Uniasselvi, em Indaial
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ESCOLHENDO UM ARQUITETO

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE
A cartilha Escolhendo um Arquiteto 
e Urbanista foi lançada pela CED do 
CAU/SC para atender às necessida-
des informativas básicas da popula-
ção na hora de contratar esse tipo 
de serviço. Em linguagem acessível 
e com tópicos que funcionam como 

dicas gerais, o objetivo do material é 
instruir e colaborar para o bom rela-
cionamento entre o profissional e o 
cliente, no intuito de fazer com que 
o processo de contratação e de efe-
tiva prestação do serviço seja livre de 
conflitos.

Benefícios  
da contratação  
do profissional

Lista de serviços que 
podem ser executados 
por arquitetos

5 MIL EXEMPLARES IMPRESSOS Pode ser retirada na sede do CAU/SC ou 
acessada gratuitamente no site do Conselho.

A CARTILHA ABORDA
Critérios a serem considerados 
na escolha do profissional 
adequado para cada projeto

Formalização  
da contratação e  
aspectos contratuais

O QUE O CAU FISCALIZA:

• exercício ilegal e/ou irregular da profissão;
• atribuições profissionais de arquitetos e 

urbanistas no âmbito de serviços prestados;
• infrações à legislação;
• indicação de responsabilidade técnica e 

registros de responsabilidade técnica (RRTs).

SOLICITE A PRESENÇA DO CAU
Entre em contato com o Conselho para agendar 
visitas, palestras e ações educativas na sua escola, 
condomínio, empresa ou município. 

EM CASO DE DENÚNCIA:

• acesse www.causc.gov.br;
• na aba Serviços, clique em cadastrar 

denúncias;
• preencha os campos do formulário, 

informando endereço e motivo da denúncia; 
• também é possível anexar fotos e 

documentos.
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21%

8%

7%

6%
58%
reserva técnica

negligência, imprudência e imperícia

descumprimento contratual

outros

ausência de RRT

PERFIL DAS DENÚNCIAS  
COM INDÍCIOS DE FALTA ÉTICA

NÚMEROS DA COMISSÃO DE ÉTICA CAU/SC

Denúncias recebidas de 2015 a 2017 139

Total de processos ativos atualmente 111

No CAU/SC, mais da metade dos processos ético-dis-
ciplinares ativos têm como alvo a prática da reserva 
técnica, tornando-a uma questão de grande urgência e 
relevância para todos os profissionais arquitetos e urba-

nistas. Se por um lado o número de denúncias eviden-
cia o quão comum é esta prática atualmente, por outro 
cada vez mais pessoas estão tomando consciência do 
problema e levando-o às instâncias responsáveis.

RESERVA TÉCNICA

POR QUE A RESERVA TÉCNICA  
É ILEGAL E ANTIÉTICA?
• Compromete a imagem de toda a classe de arquitetos 

e urbanistas perante a sociedade.
• Gera um laço com o fornecedor que pode comprometer 

especificações recomendadas.
• Abre margem para conflitos e desentendimentos no 

acordo firmado entre as partes.

COMO COMBATER
• Ações educativas: o CAU/SC, junto às suas comissões, 

vem ampliando o compromisso com o caráter instrutivo 
da fiscalização, priorizando iniciativas que contribuam 
para a prevenção das ocorrências.

• Punição instrutiva: as sanções disciplinares podem 
ser de diferentes tipos e têm o objetivo de educar, na 
medida em que sinalizam a existência de instâncias 
reguladoras atentas à prática de determinadas 
irregularidades.

VOCÊ SABE IDENTIFICAR A 
PRÁTICA DA RESERVA TÉCNICA?
Reserva Técnica é o nome pelo qual ficou conhecida a co-
missão financeira paga por fornecedores de produtos e lo-
jistas pela indicação junto a clientes da área da construção. A 
Lei nº 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil, caracteriza como infração disciplinar o 
ato de “locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às cus-
tas de cliente, diretamente ou por intermédio de terceiros” 
(Art. 18). A proibição foi reforçada pelo Código de Ética e 
Disciplina do CAU/BR, que prevê que o arquiteto e urbanista 
deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, remune-
ração, comissão, gratificação ou vantagem oferecidas pelos 
fornecedores de insumos de seus contratantes.

Fonte: adaptado do CAU/BR
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O CAU reforçou sua articulação em nível nacional para 
tornar a Assistência Técnica em Habitação de Interesse 
Social uma realidade, dentro do objetivo mais amplo de 
fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urba-
nismo. Em 2017, o Conselho determinou que todas as 
unidades UF destinem 2% de seus orçamentos anuais 
para a ATHIS.

A Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
(ATHIS) é, desde 2005, um direito assegurado a todas as fa-
mílias brasileiras com renda mensal de até três salários míni-
mos, com o objetivo de melhorar questões como:

• assentamentos precários;
• moradias insalubres;
• irregularidades fundiárias;
• ocupação de áreas de risco;
• acesso a serviços públicos básicos com saneamento.

SINTONIA COM  
A SOCIEDADE
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O PLANO SERÁ UM MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA:
• conduzir as futuras ações e a aplicação dos recursos dos diferentes 

agentes sociais para fomentar e apoiar a implementação da Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS);

• definir a conceituação, abrangência e diretrizes para a atuação do 
profissional arquiteto e urbanista na prática da ATHIS;

• identificar as principais causas que dificultam a consolidação e 
implementação da ATHIS;

• propor formas de contribuir para a viabilização da ATHIS como 
política pública.

O plano estratégico para a implementação da ATHIS em Santa Catarina 
é uma ferramenta fundamental, escolhida para guiar as próximas etapas 
rumo à efetiva consolidação da assistência técnica no Estado. Com o plano, 
que deverá ser concluído no início de 2018 pela consultoria AH Arquite-
tura Humana, vencedora da licitação aberta pelo CAU/SC, os profissionais 
e a sociedade como um todo, incluindo órgãos públicos e associações de 
bairro, terão acesso a um diagnóstico completo e atual da habitação social 
nas diferentes regiões catarinenses, assim como as diretrizes e parâmetros 
que facilitarão a prestação e o acesso aos serviços.

PLANEJAMENTO PARA 
SANTA CATARINA

A Assistência Técnica em Habitação de Interesse 
Social (ATHIS) está prevista pela Lei nº 11.888 de 
2008 e busca garantir que as famílias de baixa ren-
da tenham acesso gratuito ao serviço de arquitetos 
e urbanistas. 

Em 2017, o CAU/SC deu ênfase a essa pauta em Santa 
Catarina por meio de uma série de ações, a começar 
pela criação da Comissão Temporária de Assistência 
Técnica – CTEC –, formada por conselheiros do CAU/
SC e também por arquitetos e urbanistas convida-
dos. O objetivo é contribuir para a implementação da 
ATHIS de acordo com a realidade catarinense. 

São algumas das atividades e ações de fomento à 
ATHIS realizadas pelo CAU/SC:

• elaboração do plano estratégico para 
implementação da ATHIS no Estado;

• oficinas regionais PEI/ATHIS para discutir os 
rumos da ATHIS e o papel do CAU Santa Catarina, 
nas cidades de Blumenau, Joinville, Florianópolis, 
Criciúma e Chapecó;

• execução de projetos que abordam a 
assistência técnica prototipados durante o 
2º Congresso Catarinense de Arquitetura e 
Urbanismo, em 2016;

• patrocínio de oficinas e seminários realizados 
pelo IAB/SC, como a oficina de capacitação em 
ATHIS para arquitetos, promovida em parceria 
com a ONG Peabiru;

• escolha do tema Arquitetura Social para o 5º 
Encontro Anual dos Arquitetos e Urbanistas 
de Santa Catarina, realizado em dezembro de 
2017. 

HOJE NÓS TEMOS A LEI, TEMOS OS PROFISSIONAIS QUE QUEREM FAZER E DE 
OUTRO LADO AS FAMÍLIAS QUE DEMANDAM, OU SEJA, TEMOS ATORES QUE 
NÃO ESTÃO NO MESMO CAMPO, E O PLANO É JUSTAMENTE A FERRAMENTA 
ESCOLHIDA PARA COLOCAR TODO MUNDO NO MESMO CAMPO.

Flávio Alípio, arquiteto da prefeitura de Laguna, membro da CTEC do CAU/SC em 2017.

HABITAÇÃO SOCIAL
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SABEMOS QUE TEMOS 
QUE SOMAR FORÇAS, 
POIS O FOCO DOS 
CONSELHOS É ATENDER 
A SOCIEDADE. A 
PARCERIA E O TERMO 
ASSINADO CONTINUAM 
EM VIGOR E SÃO, 
REALMENTE, UM BOM 
EXEMPLO DO QUE A 
GENTE CONSEGUIU 
FAZER JÁ NO PRIMEIRO 
ANO DE GESTÃO.

Luiz Alberto Souza 
Presidente do CAU/SC

Seminário 
de Integração

Interprofissional

Arquitetos 
e Engenheiros

Resolução conjunta 
de controvérsias

Debate sobre 
legislação profissional

Esclarecimento de 
atribuições profissionais

Discussão de 
matrizes curriculares

Compartilhamento de
experiências e desafios

Alinhamento de 
ações e planos

CREA

CAU

DOIS CONSELHOS, UM FUTURO
O CAU/SC e o CREA-SC uniram-se em uma iniciativa pioneira e de repercussão 
nacional, o I Seminário de Integração Interprofissional realizado em 2015.

O objetivo do encontro foi estabelecer um canal de intercâmbio entre os dois 
Conselhos para que sejam discutidos os aspectos comuns e divergentes da atua-
ção de arquitetos e engenheiros. Além disso, o debate sobre as atribuições pro-
fissionais e a fiscalização do exercício se intensificou depois que a profissão de 
arquiteto e urbanista deixou de ser regulamentada pelo CREA, em 2012, para 
passar à tutela do CAU.

O resultado do encontro foi sintetizado e representado na assinatura de um termo 
de cooperação no âmbito da fiscalização do exercício profissional, bem como no 
que se refere a bancos de dados e compartilhamento de informações, e na pro-
posição de estudos das atribuições profissionais à luz das diretrizes curriculares.

Fazer a diferença no mundo de hoje significa 
compartilhar ideias, projetos, informações, conhe-
cimento e recursos, na busca por soluções coor-
denadas que amplifiquem o efeito das menores 
ações. Ciente desta realidade, o CAU/SC aposta 

na abertura de canais e na construção de pontes 
como formas de potencializar os impactos à comu-
nidade, estabelecendo parcerias que contribuam 
para reverberar o compromisso do Conselho junto 
à profissão e à sociedade.

CONECTAR PARA CRESCER
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A importância da elaboração de Planos Diretores condizentes com 
a realidade dos municípios catarinenses é pauta permanente no 
CAU/SC. No final de 2017, foi realizado o seminário “Planos Direto-
res: Pensando fora da caixa”, organizado pela Comissão Temporária 
de Políticas Urbanas com a participação de membros do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Estado.

No encontro foi apresentado um panorama atual dos planos dire-
tores catarinenses. O público, formado por agentes de várias regi-
ões do Estado, também participou de oficinas que destacaram as 
principais dificuldades de elaboração e implementação dos planos, 
além dos benefícios às cidades que dispõem da ferramenta.

PENSANDO FORA DA CAIXA
REDE 

COLABORATIVA
No mesmo evento, a 

coordenadora da CTPU, Silvia 
Lenzi, e a arquiteta e urbanista 

e membro da Comissão de 
Comunicação do CAU/SC, 

Patrícia Herden, apresentaram a 
mais nova ferramenta do CAU/
SC, a plataforma “CAUSCidade: 
Rede Colaborativa Profissional”. 

O objetivo da ferramenta é 
conectar os agentes da rede 
para fomentar o debate e a 

construção coletiva de ideias 
e temáticas relacionadas à 

arquitetura e urbanismo, em 
especial  no âmbito dos planos 

diretores nos municípios 
catarinenses.

O Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanis-
tas de Santa Catarina (CEAU-CAU/SC) foi instituí-
do por deliberação plenária do CAU/SC em 2015, 
constituindo-se como um espaço de diálogo junto 
às demais instâncias e entidades ligadas à profissão 
em Santa Catarina.

Com a primeira reunião realizada em julho de 
2015, em dois anos de atuação o CEAU/SC vem 

ecoando questões emergentes para a profissão, 
entre elas a Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Popular (ATHIS) e o crescente debate em 
torno da questão da reserva técnica.

De natureza consultiva, e não deliberativa, atual-
mente o CEAU-CAU/SC é composto por membros 
do CAU/SC, IAB/SC, SASC, ABEA, AREA-TB, ABAP/
SC, AsBEA/SC e FENEA.

Desde 2016, comissões permanentes dos Conselhos de Arquitetura e Ur-
banismo dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul vêm 
promovendo encontros periódicos entre seus membros para compartilhar 
experiências e debater temáticas comuns. 

As vantagens da integração regional são a possibilidade de discutir ações 
em conjunto, analisar um contexto mais amplo os desafios, debater resulta-
dos obtidos em diferentes setores, reforçar a coesão do Conselho e fortale-
cer recomendações do CAU/BR.

ESPAÇO DE DIÁLOGO

EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA



PARTE 3 O FUTURO DA PROFISSÃO
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OPORTUNIDADES X DESAFIOS
DADOS GERAIS SOBRE 
ARQUITETOS EM SC

REGIONAL TOTAL

Norte Catarinense 1.093

Vale do Itajaí 1.956

Grande Florianópolis 2.316

Serrana 158

Oeste Catarinense 1.159

Sul Catarinense 983
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1.381
empresas de arquitetura 

registradas e ativas

CRICIÚMA

JOINVILLE

CHAPECÓ
BLUMENAU

LAGES

FLORIANÓPOLIS

7.703
arquitetos e urbanistas 
registrados e ativos

Número de AU por mesorregião até dez/2017 
(Dados extraídos do IGEO em 29/01/2018)

Em 2016, o CAU/SC levou ainda mais longe o com-
promisso de ser um Conselho atuante em todo o Es-
tado, ao desenvolver e estabelecer o formato itine-
rante para o 2º Congresso Catarinense de Arquitetos 
e Urbanistas ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE. 

6 MESORREGIÕES

6 CIDADES

1.300 PARTICIPANTES

EIXOS TEMÁTICOS: ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE

Com um modelo inovador, pensado para atender às 
características sociogeográficas de Santa Catarina, o 
congresso foi levado às cidades de Criciúma, Joinville, 
Chapecó, Blumenau, Lages e Florianópolis, somando 
mais de 1,3 mil participantes.

O encontro debateu as relações entre as práticas 
pedagógicas, o exercício profissional e a cons-
trução de cidades mais inteligentes, fomentando 

a discussão sobre a participação do arquiteto na 
sociedade e criando canais de diálogo entre as di-
ferentes regiões de Santa Catarina.

Dez grandes nomes da arquitetura e do urbanis-
mo circularam pelo Estado junto com o Congresso, 
compartilhando experiências e conhecimento com o 
público – formado, principalmente, por estudantes, 
profissionais, educadores, gestores e agentes do se-
tor público. 

Durante oficinas realizadas em cada uma das etapas 
regionais do congresso, foram prototipados projetos 
com foco na busca por soluções e práticas inteligen-
tes a partir dos eixos escola, profissão e cidade. 

Os resultados do 2º Congresso foram compilados e 
publicados em uma revista própria, desenvolvida pelo 
CAU/SC, através da qual a sociedade e os profissio-
nais podem acessar o detalhamento das atividades 
realizadas, assim como palestrantes, projetos proto-
tipados, números e relatórios gerais de cada etapa.

MODELO INOVADOR
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ARQUITETOS E URBANISTAS 
REGISTRADOS EM SC

35% 
sexo masculino65% 

sexo feminino

FAIXA ETÁRIA CADA 
VEZ MAIS JOVEM

34,49% 
31 a 40 anos

9,17% 
51 a 60 anos

5,33% 
Mais de 61 anos

13,62% 
41 a 50 anos

37,39% 
Até 30 anos
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VISÃO ESTRATÉGICA É DIFERENCIAL

O MERCADO SE RESTRINGE QUANDO TEMOS APENAS UMA PAUTA DE 
ATUAÇÃO. ABORDAGENS INOVADORAS E DIVERSIFICADAS PARA AS 
ATRIBUIÇÕES DE ARQUITETOS E URBANISTAS SÃO MUITO IMPORTANTES, 
ASSIM COMO É FUNDAMENTAL INSTRUMENTALIZAR O ARQUITETO PARA A 
GESTÃO, PARA QUE POSSA ARTICULAR A PROFISSÃO TAMBÉM DO PONTO 
DE VISTA DO NEGÓCIO. E ISSO NÃO É PRERROGATIVA DOS ARQUITETOS 
CATARINENSES, E SIM UMA PROBLEMÁTICA DO MERCADO EM GERAL.

Giovani Bonetti, Conselheiro vice-presidente do CAU/SC

Inovar no exercício 

profissional, criando 

NOVAS 
ABORDAGENS,  

estratégias e formas de 

apresentar serviços e 

desempenhar funções.

Enxergar a carreira  

de arquiteto e urbanista 

em seu 

POTENCIAL 
EMPREENDEDOR, 

seja como profissional 

autônomo ou em uma 

empresa própria.

EXPANDIR O LEQUE 
DE ATUAÇÃO, 

não se restringir a uma única 
atividade ou forma  

de trabalhar, mas explorar 

os diferentes aspectos que a 

formação e a regulamentação 

da profissão concedem ao 

arquiteto.

PERFIL DOS RRTS EMITIDOS 
PELO CAU/SC

52% 
Projetos

32% 
Execução

10% 
Atividades especiais em 
arquitetura e urbanismo

6% 
Outros (meio ambiente e 
planejamento regional e urbano; 
gestão; ensino e pesquisa; 
engenharia de segurança no 
trabalho)
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A OFICINA NÃO SÓ ATENDEU COMO SUPEROU 
MINHAS EXPECTATIVAS, ENSINANDO-NOS A 
DESENVOLVER O ASPECTO DA ECONOMIA E DA 
ADMINISTRAÇÃO PARA PENSAR O NEGÓCIO. EU NÃO 
TIVE ISSO NA MINHA FORMAÇÃO E ACHEI REALMENTE 
MUITO POSITIVO. DE IMEDIATO JÁ FIZ APLICAÇÕES 
PRÁTICAS NO ESCRITÓRIO DOS CONHECIMENTOS E 
INFORMAÇÕES ADQUIRIDOS NA OFICINA.

Edson Lima, Arquiteto, Jaraguá do Sul
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Parceria pioneira do CAU/SC com o 
Sebrae, o projeto Arquitetando o seu 
Negócio busca capacitar o profissional 
catarinense na hora de desenvolver a 
gestão de escritórios e empresas de 
arquitetura. 

As atividades são compostas por pa-
lestras e oficinas imersivas, nas quais 
são abordados diferentes aspectos da 
administração do negócio a partir de 
informações especificamente volta-
das a arquitetos e ao empreendedo-
rismo em arquitetura. Entre os temas 

contemplados pelo projeto estão 
tabela de honorários, planejamen-
to empresarial, finanças, legislação, 
marketing e inovação.

Gerido pela Comissão de Exercício Pro-
fissional (CEP), o projeto tem como 
objetivo capacitar, motivar e orientar 
o profissional de arquitetura e urba-
nismo sobre formas de potencializar os 
resultados de seus empreendimentos, 
oferecendo ferramentas e referências 
básicas para empreender e inovar nas 
mais diversas áreas de atuação.

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO  
E EMPREENDEDORISMO
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LANÇADO EM JANEIRO DE 2016

662 participantes no primeiro ano

Avaliação pelo público com média superior a 95%

• B. Camboriú
• Blumenau
• Chapecó
• Concórdia
• Criciúma
• Curitibanos
• Florianópolis

• Garopaba
• Itajaí
• Jaraguá do Sul
• Joinville
• Rio do Sul
• Tubarão
• Videira

CIDADES QUE  
JÁ RECEBERAM  
O PROJETO
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1º LUGAR – R$ 5 MIL

“VILA ITORORÓ: REABITAR  
A CIDADE”

Giulia Aiakawa da Silveira 
Andrade
UFSC
Professor orientador: Rodrigo 
Almeida Bastos

2º LUGAR – R$ 3 MIL

“ABRIGO EMERGENCIAL 
TEMPORÁRIO: UMA 
POSSIBILIDADE PARA 
DESABRIGADOS VÍTIMAS DE 
DESASTRES NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA”

Luana Cristina Steffens
Católica de Santa Catarina
Professor orientador: Claudio 
Santos da Silva

3º LUGAR – R$ 2 MIL

“ARQUITETURA NO PROCESSO 
PEDAGÓGICO: ESCOLA RURAL 
NO ASSENTAMENTO ELI VIVE 
EM LONDRINA, PR”

Amanda Rodrigues Reste
UFSC
Professor orientador: Américo 
Ishida

115 TRABALHOS 
PARTICIPANTES

BELA VISTA
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 A Vila Itororó é um conjunto histórico localizado na área central da cidade de 
São Paulo. É hoje um fragmento urbano destacado da cidade real, desabitado e encerrado 
temporariamente em tapumes. No entanto, uma de suas características mais importantes foi 
sua existência na cidade não como conjunto fechado, mas como parte integrante dela, como 
miolo de quadra repleto de histórias.
 Imaginar a reintegração desse fragmento de cidade ao seu contexto urbano possibilita 
questionar o imperativo do uso cultural nos projetos de reabilitação do patrimônio histórico, 
discutir a importância da habitação social nas áreas centrais diante da lógica “centrífuga” de 
expansão da cidade e, até mesmo, refletir sobre perspectivas futuras de cidade.

UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO
 A Vila Itororó é um conjunto de casas de aluguel construídas a partir do início do 
século XX no bairro da Bela Vista, na área central da cidade de São Paulo. 
 Já naquela época, a Vila não era apenas um local de moradia, mas também um espaço 
de realização de festas, saraus, espetáculos, atividades esportivas. Contava com um clube e 
uma piscina alimentada por uma nascente do Córrego Itororó, que deu nome à Vila e hoje 
corre enterrado sob a Av. Vinte e Três de Maio. Em posição de destaque em relação às outras 
edificações, estava o “palacete” de Francisco de Castro (proprietário da Vila à época), uma 
construção de caráter “monumental”, realizada a partir de adaptações de sua casa térrea, que 
aos poucos ganhou novos pavimentos, colunata, cariátides, vitrais, etc.
 A Vila é uma colagem: desde a época de Francisco de Castro, que, além de fazer de sua 
casa “palacete”, utilizou nas construções material oriundo de demolições, mas, também, pelos 
diversos acréscimos posteriores advindos do uso do conjunto ao longo de sua história, já que, 
após a morte de Francisco de Castro, as casas — e inclusive o “palacete” — foram subdivididas, 
adaptadas, sublocadas.
 Ao longo do tempo, as condições de moradia na Vila se transformaram. Com o 
abandono da proprietária, os inquilinos mantinham as casas como podiam. Os moradores 
viviam em condições diversas: em alguns casos, pequenos espaços em situação precária eram 
compartilhados por diversas pessoas.
 A história recente da Vila é marcada pelo seu tombamento e pelo despejo das famílias 
que ali moravam para a restauração do conjunto e implantação de um centro cultural, em mais 
uma iniciativa que alia a cultura à recuperação do patrimônio histórico e que, como de costume 
nos projetos de “revitalização” urbana, pressupôs a retirada dos moradores ou pior, excluiu a 
moradia dentre os usos possíveis (e já consolidados) daquele espaço. No entanto, atualmente o 
projeto do centro cultural está em discussão com a sociedade através da instalação do “Canteiro 
Aberto”, espaço de trocas onde acontecem oficinas, visitas e outros eventos, para que se possa 
pensar o conceito de cultura de forma mais ampla e testar os futuros usos que a Vila pode 
ter.

Vila Itororó:  patrimônio, moradia e cultura
 A retirada dos moradores da Vila Itororó para a implantação de um centro cultural 
levanta uma série de questionamentos. Por que um centro cultural, se a Vila sempre foi um 
local de moradia? Por que seu reconhecimento como patrimônio histórico levou à retirada 
da moradia desse espaço que, afinal, é um relato das formas de morar na cidade de São 
Paulo ao longo de quase um século? Existe a arquitetura original da Vila ou sua singularidade 
está justamente na colagem destas camadas? Como a Vila pode voltar a ser habitada, quando 
cultura e moradia são postas em contraposição e o direito à cidade é negado?

Município de
SÃO PAULO

V ILA   ITORORÓ :  reabitar  a  cidade
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[02] O VAZIO SIGNIFICA
explorar conexõesnesse fragmento de cidade

[03] A ÁGUA PERSISTE
resgatar o percurso da água

pelo pátio da Vila

[04] A VILA É UM PALIMPSESTO

sobreposição e coexistência
de camadas de memória

[05] A CONSTRUÇÃO ESTÁ EM CURSO

um projeto sem começo e sem fim

um espaço em constante transformação

Vila Itororó

Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA

1/4

28 PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS

5ª EDIÇÃO EM 2017
Recorde de inscrições com 33 participantes de 20 escolas. Três primeiros colocados e cinco menções honrosas.

Criado pela Comissão de Ensino e Formação (CEF) no 
segundo ano de funcionamento do CAU/SC, em 2013, 
o Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina teve assegurada sua continuidade 
na segunda gestão do Conselho, consolidando sua 
permanência anual no calendário de concursos de ar-
quitetura no Estado.

A particularidade da premiação – única do Estado a 
premiar estudantes de diferentes escolas – é justamen-
te valorizar o trabalho dos profissionais em formação, 
destacando os melhores projetos de conclusão de cur-
so, além de estabelecer um marco estratégico para ava-
liar a qualidade do ensino de arquitetura por meio dos 
trabalhos inscritos e selecionados.

“O prêmio seguiu avançando e foi refinando ainda mais 
ao longo dos anos. Como legado, ele permite olhar 
com atenção para o ensino da Arquitetura e Urbanismo 
do Estado e cria um ponto de reflexão para continuar 
avançando com projetos que valorizam a nossa profis-
são”, comenta o arquiteto Marcos Jobim, que presidia a 
CEF na ocasião em que o prêmio foi criado.

PRÊMIO ESTIMULA 
ESTUDANTES 
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O Encontro Anual de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina é uma iniciativa do CAU/SC que busca con-
templar, por meio de palestras e debates, grandes questões da atualidade envolvendo a profissão. Com sua 5ª 
edição realizada em 2017, o evento é também uma ferramenta para reunir e unir os profissionais e estudantes 
catarinenses em torno dos temas escolhidos para serem trabalhados durante o ano. 

ENCONTROS PROMOVEM TROCA  
DE EXPERIÊNCIAS E DEBATES

TEMA 2015: 
OXIGENAR O ENSINO 
DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
Santa Catarina é o terceiro Es-
tado brasileiro em número de 
cursos superiores de arquite-
tura e urbanismo. Diante desse 
cenário, a programação do 3º 
encontro anual foi orientada 
para a discussão de práticas 
pedagógicas e experiências 
externas, com a presença de 
palestrantes de outros Estados, 
Argentina e Equador.

TEMA 2016: ESCOLA | PROFISSÃO | CIDADE
Com o mesmo tema trabalhado durante o Congresso Itine-
rante de 2016, o 4º encontro trouxe o arquiteto colombiano 
Mario Gomez para falar ao público catarinense sobre os de-
safios de se trabalhar em projetos para recuperar e qualificar 
políticas públicas; também defendeu os concursos como fer-
ramentas de planejamento para as cidades. O evento contou 
ainda com a presença da diretoria do CAU/BR.

SAIR DA UNIVERSIDADE COM O TRABALHO 
RECONHECIDO DESSA FORMA É UM GRANDE 
INCENTIVO, ALÉM DE TE QUALIFICAR AINDA MAIS 
PARA BUSCAR BONS TRABALHOS. APÓS O PRÊMIO, 
O PROJETO TAMBÉM FOI BASTANTE DIVULGADO 
NA MÍDIA, O QUE ME AJUDOU A TER CONFIANÇA 
NO INÍCIO DA MINHA VIDA PROFISSIONAL. 
MUITAS VEZES, PROJETOS DE ALTA QUALIDADE, 
APÓS SUA APRESENTAÇÃO NA BANCA FINAL 
DE AVALIAÇÃO, FICAM GUARDADOS, NÃO SÃO 
EXPLORADOS. PRÊMIOS COMO ESSE FAZEM COM 
QUE OS PROJETOS FINAIS DE GRADUAÇÃO SAIAM 
DA UNIVERSIDADE, TENHAM MAIS INFLUÊNCIA, 
SEJAM MAIS NOTADOS.

Arnon Rodrigues, Arquiteto contemplado na primeira 
edição do prêmio, em 2013

MAIS DE  

R$ 50 MIL  
EM PREMIAÇÕES

Os trabalhos selecionados  

percorrerão o Estado em 2018 

em uma exposição itinerante.
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Destacar profissionais e instituições que deram grandes contribuições para o ensino 
e o exercício da arquitetura em Santa Catarina e no Brasil: é esse o objetivo da Me-
dalha Honra ao Mérito, entregue a cada triênio no último ano da gestão do CAU/SC.

Organizada pelo CEAU-CAU/SC, a premiação escolhe a cada edição três nomes 
considerados protagonistas da profissão no Estado para receber a homenagem. 
Em 2014, na primeira entrega da medalha, foram agraciados Moyses Elizardo da 
Silva, Mariana Morais Luiz e Egon Belz, este último em homenagem póstuma.

MEDALHA PARA QUEM  
FAZ A DIFERENÇA

Arq. Urb. Yamandú Jorge Carlevaro Elizondo

Com trajetória consistente tanto no mercado 
como na academia, contribuiu com projetos de 
relevância pública como a Rodoviária de Florianó-
polis, as Escolas Técnicas de São José e Itajaí, o 
Hospital de São Joaquim, o Plano Diretor Urbano 
de Palhoça, dentre outros. 

HOMENAGEADOS 2017:
ARQUITETURA SOCIAL FOI  
DESTAQUE EM 2017
A programação do 5º encontro combinou palestras e apresentação de 
trabalhos, com um resumo das atividades que vêm sendo realizadas pela 
Comissão de Assistência Técnica do CAU/SC para a implementação da 
ATHIS em Santa Catarina. A consultoria AH Arquitetura Humana apresen-
tou uma síntese do processo de desenvolvimento do plano estratégico 
para a ATHIS no Estado, bem como das principais questões e desafios 
identificados no estudo. O tema da arquitetura social também foi aborda-
do na fala dos palestrantes Mario Biselli e Maria Teresa Diniz, que desta-
caram o potencial transformador da atuação do arquiteto e urbanista na 
sociedade e nas cidades.

TEMA DOMINOU 
A PROGRAMAÇÃO 
DO 5º ENCONTRO
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EDITAIS DE PATROCÍNIO

9 editais lançados

33 projetos e 
17 entidades 
contempladas

R$ 294.048,65 
patrocinados

Os editais de patrocínio vêm se consolidando no CAU/SC como estra-
tégia para ampliar e disseminar a atuação do Conselho junto a outras 
entidades, financiando parcial ou totalmente uma grande diversidade 
de projetos relevantes para as cidades catarinenses e fomentando a 
atuação profissional. O maior edital, em número de projetos e valores, 
foi lançado em 2017, voltado especificamente para os projetos proto-
tipados durante o congresso de 2016, com o lançamento de 18 cotas 
e um total de R$ 180 mil. O projeto é comandado pela Comissão de 
Contas e Atos Administrativos (CCAA).

ALGUNS PROJETOS PATROCINADOS PELO CAU/SC

2013

• 2º Prêmio da Arquitetura Catarinense 
(ACEA)

• Workshop Ingresso na Carreira de 
Arquiteto (IAB/SC)

• Seminário de Sustentabilidade Aplicada 
à Arquitetura e Urbanismo (Fundação 
Universidade do Contestado)

2014

• Seminário Regional de Arquitetura e Urbanismo 
– Planejamento Urbano: Novos Desafios à 
Atuação Profissional. (AREA-TB)

• 2º, 3º e 4º Seminário Cenários da Cidade 
(Fundação Instituto Jourdan de Pesquisa e 
Planejamento para o Desenvolvimento Urbano 
e Econômico de Jaraguá do Sul)

O CURSO DA UFSC, EM SUAS 
QUATRO DÉCADAS, PARTICIPOU DE 
CONQUISTAS E LUTAS IMPORTANTES 
PARA TODOS OS ARQUITETOS, 
INCLUSIVE DA LUTA POR UM 
CONSELHO PRÓPRIO, ALÉM DE TER 
CONTRIBUÍDO PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS QUE HOJE LECIONAM 
EM OUTRAS ESCOLAS DO ESTADO.

Paulo Rizzo, Coordenador do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFSC

Arq. Urb. Hans Broos  
(in memoriam)
Nascido em 1921 em Gross-Lomnitz, atual-
mente território eslovaco, formou-se enge-
nheiro-arquiteto na Universidade Técnica de 
Braunschweig, na Alemanha, em 1948. Em 
1953 muda-se para o Brasil, instalando-se em 

Blumenau. Ao longo 
das décadas seguin-
tes, desenvolve uma 
série de projetos de 
grande importância 
e impacto para a re-
gião e o Estado de 
Santa Catarina, como 
a matriz da Hering e 
Igreja de São Bonifá-
cio. Hans Broos fale-
ceu em 2011, aos 89 
anos.

Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina
Funcionando e formando alunos há 40 
anos, foi o primeiro curso de Arquitetura 
e Urbanismo em Santa Catarina, manten-
do-se nos primeiros 15 anos como a única 
instituição no Estado a ofertar a formação. 
Além de inúmeras premiações e de cen-
tenas de profissionais formados, o curso 
também se destaca no campo da pesqui-
sa e da extensão, com trabalhos voltados 
para comunidades carentes.

HOMENAGEADOS 2017:
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ALVISIBILIDADE PARA A PROFISSÃO 
JUNTO À SOCIEDADE

PESQUISA CAU/BR DATAFOLHA 2015

2.400 entrevistas 
177 municípios do país

PLANEJAMENTO URBANO

94%
89% acham que a falta de planejamento e projetos 

detalhados é a maior causa de atrasos e aumento 
de custos nas obras públicas

consideram importante o 
arquiteto e urbanista no 
planejamento das cidades

2015

• Seminário de Assistência Técnica 
Pública e Gratuita (IAB/SC)

• II Seminário sobre Patrimônio 
Arquitetônico e Paisagem Cultural 
Rural (Instituto Histórico de Blumenau)

• Programa de Embaixadores Minha 
Blumenau (Minha Blumenau)

2016

• Concurso Público de Arquitetura e 
Urbanismo: Que Parada é Essa? – Ideias 
para novos abrigos de passageiros 
(AREA-TB)

2017 

• Espaços Sociais da Cidade de Florianópolis 
(Sindicato dos Arquitetos de Santa 
Catarina – SASC)

• #Joinville30anos (ACEA) – Projeto 
Prototipado durante o 2º Congresso em 
2016

• Desenhos Urbanos Colaborativos (ACEA) 
– Projeto Prototipado durante o 2º 
Congresso em 2016

• Por Uma Cidade Mais Viva (ACEA) – Projeto 
Prototipado durante o 2º Congresso em 
2016

• Fórum de Debate e Articulação das 
Escolas de Arquitetura para a Implantação 
de EMAU – Escritórios Modelos de 
Arquitetura e Urbanismo (FURB) – Projeto 
Prototipado durante o 2º Congresso em 
2016
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Diante do cenário revelado 
pelo estudo Datafolha 
de 2015, o CAU/SC 
compreende a magnitude 
do desafio a ser enfrentado 
pelos profissionais 
arquitetos e urbanistas e, 
por isso, vem atuando na 
propagação de campanhas 
de mídia que contribuam 
para conscientizar a 
população sobre a 
importância da profissão.

ARQUITETO FAZ A DIFERENÇA.

CONFIE EM QUEM TEM
FORMAÇÃO E ATRIBUIÇÃO
PARA REALIZAR SEU
PROJETO DE ARQUITETURA
DE INTERIORES.

6402_Y_ANUNCIO_210x280mm.pdf   1   24/09/15   19:17

CAMPANHA - 2015

CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS

78% entendem que arquitetos e 
urbanistas são indispensáveis em obras

No entanto, 50% não contratam por 
questões financeiras

RE
G

IÃ
O

 S
U

L * 1 em cada 4 pessoas que constrói 
ou reforma utiliza os serviços de um 
arquiteto ou engenheiro na obra.

* 
75% dos serviços executados sem 
acompanhamento de profissional  
da área técnica.

MAIORIA DIZ 

QUE O SERVIÇO 

CUSTA DE 20% A 

40% DO VALOR 

DA OBRA
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CAMPANHA - 2016

O 2º Congresso Catarinense de Arquitetos 
e Urbanistas reuniu alguns dos nomes 
mais influentes da atualidade para discutir 
como a Escola, a Profissão e a Cidade 
estão interligadas na construção de uma 
sociedade melhor.

15 DE DEZEMBRO. DIA DO ARQUITETO E URBANISTA.

ARQUITETOS E URBANISTAS
USAM A CRIATIVIDADE PARA
COLOCAR IDEIAS NO PAPEL.
E A RESPONSABILIDADE
PARA TIRÁ-LAS DELE.

São profissionais capacitados para realizar 

projetos que proporcionam segurança, conforto 

e qualidade de vida, além de valorizar o 

patrimônio da cidade.

Você vai se surpreender com tudo que um 

arquiteto pode fazer para transformar a realidade 

do seu espaço e da sua vida. 

Ter um projeto concebido por um profissional 

habilitado está ao alcance de todos!

Neste ano, o CAU/SC apresentou 

outra campanha que destacava a 

presença do arquiteto e urbanista 

na paisagem urbana.

CAMPANHA DO 
DIA DO ARQUITETO - 2015
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Arquitetura Social
A Campanha lançada no início 

de agosto teve como objetivo 

enaltecer a importância da 

Arquitetura Social. Quando o 

prático encontra o inteligente, 

o resultado é o maior presente 

que uma cidade poderia receber: 

espaços pensados para toda a 

sociedade, sem nenhuma distinção. 

CAMPANHA - 2017
UMA CIDADE
INTELIGENTE PENSA 
E PARABENIZA 
QUEM FAZ DELA 
UM LUGAR MELHOR. 

15 DE DEZEMBRO – DIA DO ARQUITETO E URBANISTA 

Arquitetos e urbanistas têm um papel essencial

na construção de uma cidade mais inteligente.

São eles que criam projetos inovadores que 

garantem qualidade de vida, mobilidade e

bem-estar nos centros urbanos.

Obrigado a todos os participantes do 2º Congresso 

Catarinense de Arquitetura e Urbanismo.

Sua presença fortaleceu o nosso Conselho e nos 

motiva a construir, com você, uma cidade mais 

sustentável e humana.

CAMPANHA DO 
DIA DO ARQUITETO - 2016
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A campanha mostrou 
como o arquiteto e 

urbanista contribuem 
para o dia a dia da 

cidade e das pessoas. 
Um profissional que 

atua em diversos 
espaços, desde os 

mais reservados até 
os coletivos.

CAMPANHA DO 
DIA DO ARQUITETO - 2017

CAU_0004_W_AF_Busdoor_205x70cm.pdf   1   2/8/18   12:03 PM

CAMPANHA - 2017
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CAMPANHA DO 
DIA DO ARQUITETO - 2017

CAMPANHA DO 
DIA DO ARQUITETO - 2017
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