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1. Introdução 
 
O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e 

sistematizada, que objetiva implementar as prioridades, políticas e estratégias definidas para o 
Conselho, e alinhadas com o Planejamento Estratégico do CAU/BR - 2023. 

Considerando que o planejamento estratégico deve ser construído a partir de uma visão 
de longo prazo, a programação anual objetiva avaliar e aprimorar o processo de gestão da 
estratégia do CAU, estabelecendo uma relação mais direta entre os objetivos estratégicos, as 
metas do Conselho e os projetos prioritários. 

O Plano de Ação do CAU para 2018/2020, visando ao desenvolvimento e fortalecimento 
da arquitetura e urbanismo e da profissão, orienta-se pela missão do CAU, definida no 
Planejamento Estratégico 2023, de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos”; e por sua 
visão de futuro, de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da 
Arquitetura e Urbanismo”. 

O exercício de planejamento orçamentário realizado em 20171 teve como base a visão 
em andamento naquele momento. Considerando a nova composição do Conselho para a gestão 
2018-2020, faz-se necessária uma revisão da proposta, na tentativa de incluir propostas e visões 
que ainda não faziam parte do horizonte do Conselho no momento da elaboração do 
planejamento e das diretrizes orçamentárias para 2018. 

O CAU/SC iniciou a revisão deste planejamento já no mês de fevereiro, alinhado com a 
proposta do CAU/BR de realizar um grande diagnóstico do status do Conselho no início da 
gestão 2018-2020. Em paralelo ao diagnóstico, foi desenvolvida uma análise dos projetos e 
propostas já existentes, como poderiam ser otimizados para atingirem seus objetivos de forma 
mais adequada e sistêmica, bem como foram incluídas novas camadas de análise para definir 
as prioridades que devem nortear as ações do CAU/SC. 

Em um processo colaborativo, com participação dos conselheiros e empregados do 
CAU/SC, que incluiu etapas de oficina presenciais e desenvolvimento dos trabalhos no âmbito 
das comissões e em planilhas e formulários online, chegou-se no mês de junho do corrente ano 
com uma proposta de plano de ação para a gestão 2018-2020, que foi aprovado pelos 
conselheiros do CAU/SC na 80ª reunião plenária do CAU/SC. 

O processo de elaboração deste planejamento também foi amplamente divulgado nas 
mídias sociais do CAU/SC, sobretudo nas matérias do próprio site do conselho2. 

Além de complementar os projetos já existentes e propor novos projetos de interesse do 
CAU/SC, estes projetos foram revisados a partir dos eixos existentes no Mapa Estratégico do 
CAU/BR, de forma a priorizar a execução dos projetos que atendem de forma mais efetiva aos 
objetivos do Conselho, ou ainda que atendam a mais eixos deste mapa. Uma outra camada 
inserida neste plano foi o alinhamento dos projetos em relação aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas). Este parâmetro 
foi lançado em 2015, como parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável do 
planeta. Optou-se por alinhar as ações do CAU/SC a esta importante agenda como forma de 

                                            
1 Fonte: http://transparencia.caubr.gov.br/wp-content/uploads/planoacao_2018_CAU.pdf . Consultado em 20/03/2018. 
2 - CAU/SC realiza Workshop de Planejamento Estratégico -  http://www.causc.gov.br/noticias/cau-sc-realiza-workshop-de-
planejamento-estrategico/ 
- Semana do Meio Ambiente: CAU/SC realiza Workshop sobre Desenvolvimento Sustentável - 
http://www.causc.gov.br/noticias/semana-do-meio-ambiente-cau-sc-realiza-workshop-sobre-desenvolvimento-sustentavel/  
- CAU/SC inclui ODS no Planejamento de Gestão 2018/2020 - http://www.causc.gov.br/noticias/cau-sc-inclui-ods-no-planejamento-
de-gestao-2018-2020/  
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reforçar a importância do papel dos arquitetos e urbanistas, reunidos por meio do seu conselho 
profissional, para o desenvolvimento da sociedade de forma sustentável e sistêmica. 

 

2. Etapas do trabalho 
 
Iniciado em fevereiro, o debate em torno do planejamento da gestão 2018/2020 foi 

desenvolvido em todas as esferas do CAU/SC, tendo a primeira discussão ocorrida no âmbito 
das comissões. Esta etapa foi desenvolvida durante aproximadamente dois meses (março e 
abril). Cada comissão desenvolveu critérios específicos, de acordo com suas especificidades e 
composição, mas em resumo, nesta etapa foram analisados os projetos existentes, avaliadas 
possibilidades de melhorias, inseridas novas ideias de projetos a serem desenvolvidos em cada 
comissão, e como estas propostas poderiam ser realizadas de forma articulada, deixando de 
lado a ideia de que cada projeto é de uma comissão específica. Este pensamento norteou todas 
as atividades desde o princípio, como forma de otimizar o orçamento do Conselho e reforçar os 
diferentes papeis que o CAU/SC possui frente à sociedade e aos arquitetos e urbanistas. 

 
Figura 1 – Mapa estratégico do CAU3 

 
 

Tomou-se como base os eixos estratégicos definidos pelo CAU/BR para todos os 
CAU/UF. São eles: 

a) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; 

                                            
3 Fonte: http://transparencia.caubr.gov.br/wp-content/uploads/planoacao_2018_CAU.pdf. Consultado em 03/03/2018. 
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b) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e 
urbanistas e a sociedade;  

c) Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e Urbanismo; 

d) Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 
continuada; 

e) Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na 
gestão urbana; 

f) Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado; 
g) Assegurar a eficácia no relacionamento com a sociedade; 
h) Promover o exercício ético e qualificado da profissão; 
i) Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo 

 
Após a primeira rodada de discussões no âmbito das comissões, no início de abril foi 

realizada uma oficina de alinhamento das propostas, com ampla participação dos conselheiros 
e empregados do CAU/SC. Nesta oficina4 foi apresentada a metodologia de trabalho para 
alinhamento dos projetos sugeridos pelas comissões e seu devido alinhamento com o 
planejamento estratégico do CAU/BR.  

 
Imagens da primeira Oficina de Planejamento – 13/04/2018 
 

Figura 2 – Grupo debatendo propostas na primeira oficina de planejamento 

 
 
  

                                            
4 Esta oficina foi ministrada pelo arquiteto e urbanista Edson Cattoni, que se disponibilizou a apresentar um método utilizado por ele 
e sua equipe para realizar a priorização de proposta em planos diretores participativos. 
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Figura 3 – Grupo debatendo propostas na primeira oficina de planejamento 

 
 
Figura 4 – Início da priorização dos projetos em relação aos eixos estratégicos 

 
 

Definiu-se um cronograma de atividades a partir da realização desta oficina, que 
culminaria com um mapa mental elencando todos os projetos do CAU/SC e quais eixos 
estratégicos do planejamento do Conselho estes projetos atendem. 

Após esta oficina e compreensão do método por todos, foram elaborados formulários 
online, para permitir a ampla participação dos conselheiros no processo, inclusive os suplentes. 
Foram três formulários subsequentes. O primeiro permitia a inserção de novas propostas na 
matriz de projetos do CAU/SC. Os projetos nesta etapa precisavam ter definições claras do que 



7 
 

 

se tratava o projeto, de porque o CAU/SC deveria desenvolvê-lo, quais objetivos do CAU/SC 
seriam atendidos a partir do desenvolvimento destes projetos, e por fim, como o proponente 
sugeria que este projeto fosse desenvolvido.  

 
Figura 5 – Diagrama geral do processo 

 

Figura 6 – Mapa Mental dos projetos do CAU/SC pós oficina de revisão realizada em 13/04/2018. 
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Figura 7 – Formulário 1 – inclusão de novos projetos 

 

Figura 8 – Mapa mental após a inclusão de novos projetos do Formulário 1 
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O segundo formulário online tinha o objetivo de apresentar a todos, os projetos que foram 
incluídos por proponentes de forma individual através do formulário 1. Além de conhecer todos 
os projetos, os conselheiros deveriam indicar nesta etapa, quais eixos do mapa estratégico do 
CAU seriam atendidos por cada um desses projetos. Após a compilação das respostas, foi 
enviado um terceiro formulário online para os conselheiros, para que eles pudessem indicar a 
importância de cada projeto para que os eixos do mapa estratégico do CAU fossem atendidos. 

 
Figura 9 – Formulário 2 – verificação dos eixos por projeto 

 

Figura 10 – Mapa mental atualizado das propostas de projeto após o formulário 2. 
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Figura 11 – Formulário 3 – priorização prévia 

 
 

2.1. Oficina de priorização coletiva dos projetos 
 
Após a etapa de contribuição por meio virtual, foi realizada uma nova oficina, como forma 

de permitir o debate dos pontos que geraram dúvidas, além de um brainstorming coletivo a partir 
dos indicativos da sistematização realizada. 

A oficina aconteceu em 07/06 e contou novamente com o apoio do arquiteto Edson 
Cattoni e da arquiteta Jéssica dos Santos, na mediação da oficina e no desenvolvimento da 
metodologia de trabalho. 

Logo no início da oficina, foi apresentada a proposta de relacionar o planejamento do 
CAU/SC com os ODS da ONU. A importância desta ação se dá no sentido de evidenciar as 
ações do Conselho não somente no âmbito dos arquitetos e urbanistas, mas também no que 
tange à sua atuação, que repercute em toda a sociedade. Ao evidenciar como cada projeto do 
CAU/SC pode contribuir para que os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU sejam 
atingidos, o CAU/SC reforça sua posição como um importante parceiro do poder público e da 
sociedade. 

O resultado da etapa online desenvolvida através de formulários e da sistematização em 
torno dos ODS foram apresentados nos gráficos à seguir (Figuras 13 e 14). Importante salientar 
que o exercício de alinhamento em relação aos ODS foi, de certa forma, inverso ao que seria o 
tradicional. Os projetos do CAU/SC não foram pensados de forma a atender ao maior número 
de ODS, e sim, foram pensados antes disso. Assim, a oficina permitiu avaliar como os projetos 
do CAU já incluíam as diretrizes dos ODS em suas concepções. 
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Figura 12 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU5 

 
 
Importante reforçar que uma vez incluída a ‘camada’ dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, para os futuros projetos, o exercício de criação/inclusão de novos projetos deverá 
ser feito desde o princípio, avaliando como um novo projeto pode incluir os ODS para responder 
a mais demandas da sociedade. 

 
Figura 13 – Mapa mental resultante da etapa online6 

 

                                            
5 Fonte: https://plan.org.br/blog/2017/02/conheca-objetivos-desenvolvimento-sustentavel Acesso em 20/05/2018. 
6 Este e os demais gráficos apresentados podem ser vistos em tamanho maior nos anexos. 
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Figura 14 – Diagrama Sankey relacionando os projetos do CAU/SC aos ODS e Eixos do CAU 

 
 
Durante a realização da segunda oficina foram debatidos novamente os eixos e a 

prioridade de cada projeto, agora de forma coletiva. Um outro exercício importante realizado com 
o grupo, foi o agrupamento de projetos que podem ser realizados em conjunto. Por exemplo, 
uma série de projetos do CAU possuem (ou podem vir a possuir) uma interface com interação 
online. Desta forma, a partir das discussões realizadas na oficina, agruparam-se projetos que 
podem ser organizados de forma conjunta ou sistêmica, para que no momento de sua realização, 
sejam pensadas as diversas variáveis que compõem estes projetos, otimizando os custos e a 
execução destes. 

 
Imagens da segunda Oficina de Planejamento – 07/06/2018 
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Figura 15 – Introdução aos ODS da ONU 

 
 
Figura 16 – Importância de o CAU/SC incluir os ODS no seu planejamento 

 
 
Figura 17 – Grupo debatendo propostas na segunda oficina de planejamento 

 
 

2.2. Plano de ação da gestão 
 
Sentiu-se a necessidade de traduzir os dados apresentados nos mapas mentais 

construídos durante as oficinas no formato das comissões do CAU/SC. Apesar de a 
proposta de trabalho considerar a interrelação entre os projetos e comissões, a maioria 
dos projetos propostos serão desenvolvidos no âmbito de ação das comissões, ou de 
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‘programas’, que foram definidos como uma forma de aglutinar projetos que tenham 
possibilidade de serem desenvolvidos de forma conjunta.  

Assim sendo, os diagramas a seguir apresentam de qual programa ou comissão 
os projetos farão parte. 

 
Figura 18 – Propostas para a Comissão de Ética e Disciplina - CED 

 
 
 

Figura 19 – Propostas para a Comissão de Ensino e Formação - CEF 
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Figura 20 – Propostas para a Comissão de Exercício Profissional - CEP 

 
 

Figura 21 – Propostas para a Comissão de Organização, Administração e Finanças 

 
 

Figura 22 – Propostas para a Comissão Especial de Planejamento Urbano e Ambiental 
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Figura 23 – Propostas para a Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

 
 

Figura 24 – Novos projetos criados à partir das discussões nas oficinas de planejamento 
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Figura 25 – Programas previstos 
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3. Resultados obtidos 
 
Após as discussões e alterações do mapa mental ao longo da realização da oficina, 

chegou-se a um resultado que representa a proposta do CAU/SC para a Gestão 2018-2020. 
Importante ressaltar que este exercício deve ser constante e suscetível a mudanças, pode incluir 
mais projetos no futuro, bem como, novas variáveis de análise, tais como os ODS. No entanto, 
serve como referência e base norteadora para as ações do Conselho, sobretudo em relação à 
distribuição de recursos entre as diferentes ações do CAU/SC, conforme prevê o planejamento 
do CAU/BR. Neste primeiro momento, a etapa de priorização será utilizada para a 
reprogramação orçamentária do ano de 2018, assim como será a principal referência para o 
planejamento financeiro do exercício de 2019/2020. Esse resultado cumpre o regimento interno 
do CAU/SC de acordo com a Seção II – Das Competências do CAU/SC, Artigo 3º, Incisos XVI, 
XVII e XVIII e segue o documento de ‘Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU – Exercício 20187’, originário da CPFI/BR (Comissão de Planejamento e Finanças do 
CAU/BR). 

O material resultante do processo de planejamento foi apresentado ao plenário do 
CAU/SC sob o título de ‘Planejamento dos Projetos da Gestão 2018-2020’, tendo sido aprovado 
por ampla maioria dos conselheiros, conforme apresenta a Deliberação Plenária nº 249, de 
08/06/20188. 
 

Figura 26 – Projetos propostos e seus potenciais impactos nos eixos de objetivos estratégicos do CAU 

 

                                            
7 Fonte: http://transparencia.caubr.gov.br/wp-content/uploads/diretrizes_2018_CAU.pdf. Consultada em: 06/07/2018. 
8 Fonte: http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/deliberacoes/plenarias/2018/06/Delibera%C3%A7%C3%A3o-
Plen%C3%A1ria-n%C2%BA-249-08-06-2018-Delibera%C3%A7%C3%A3o-da-80%C2%AA-Plen%C3%A1ria-Ordin%C3%A1ria-
Planejamento-2018.pdf . Consultada em: 05/07/2018. 
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Figura 27 – Projetos propostos e seus potenciais impactos nos ODS da ONU 

 
 

Com este exercício, pretende-se iniciar uma nova etapa de articulação e alinhamento do 
CAU/SC demais atores da sociedade. O alinhamento dos projetos do CAU/SC aos eixos 
estratégicos do CAU/BR, possibilita também a relação entre com os CAU dos outros estados, 
reforçando a importância dos arquitetos e urbanistas estarem articulados em torno de um projeto 
comum. Ao incluir as ODS no nosso planejamento de projetos, estamos nos aproximando da 
sociedade, evidenciando a importância e o impacto que a atuação dos arquitetos e urbanistas 
pode proporcionar nas cidades e espaços de convívio das pessoas, porque a missão do CAU, 
acima de todas as demais, é proporcionar o acesso à arquitetura e urbanismo para todos. 

 

4. Anexos 
 
a) Lista de Projetos – CAU/SC – 07.06.2018; 
 
b) Projetos em ordem de prioridade por eixos de objetivo estratégico – CAU/SC 

07.06.2018; 
 
c) Programas – CAU/SC – 07-06-2018; 
 
d) Integrando os ODS no CAU-SC - 07.06.2018. 
 
e) Projetos do CAU-SC x Objetivos estratégicos - 07.07.2018 



O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

01 CPUA

CARTILHA DOS PLANOS DIRETORES (ODS NOS PLANOS DIRETORES)

O projeto "Cartilha Dos Planos 

Diretores" consiste na elaboração de 

conteúdo para subsidiar o 

direcionamento dos planos diretores 

municipais. O conteúdo deverá 

tomar como base dificuldades 

relatadas pelos stakeholders, 

ministério público, prefeituras, corpo 

técnico, seminário pensando fora da 

caixa, boas práticas de 

planejamento, diretrizes com foco 

em promover cidades inteligentes, 

acessibilidade, mobilidade, inclusão, 

legislação,   etc...

O projeto  Cartilha Dos Planos Diretores nasceu da 

necessidade de:

Informar aos municípios sobre o plano diretor (leis e 

obrigações, prazos)

Fomentar a importância do urbanista na elaboração 

dos planos.

Divulgar a necessidade de pensar e projetar a cidade 

"qual será o futuro da nossa cidade"...

Além do plano podemos estar participando também 

das plantas de valores, ...

Orientação estritamente técnica sobre o processo de 

elaboração de Planos Diretores. Identificar atores, 

processos, procedimentos,........

Orientar os gestores municipais e arquitetos para a 

importância e os principais problemas na execução e 

implementação de Planos Diretores elencados no 

Seminário Fora da Caixa.

Dar subsidio para a o desenvolvimento dos plano 

diretores

Orientar as prefeituras quanto ao papel do arquiteto.

Criar informativos

Realizar reuniões e palestras

Criar projeto de lei

Finalizar um pequeno caderno/brochura e levar 

as 21 microrregiões do Estado de Santa Catarina 

para encontros com os responsáveis regionais 

das Prefeituras e outros atores

1- Incentivar a vontade política de gestores

2- Explicitar a metodologia para participação

3- Indicar e agrupar fontes de informações 

técnicas para Planos Diretores

4-Identificar os canais de Integração entre 

Politicas e Diretrizes e Ações e Instrumentos

5- Identificar índices ou indicadores de Gestão 

dos Planos Diretores

Criar Termo de Referência para contratação de 

empresa.

Estabelecer diretrizes básicas de planejamento 

(CAU/BR)

Contratação de empresa para a elaboração da 

cartilha.

Desenvolvimento do conteúdo e material gráfico.

Divulgação dos resultados obtidos (impresso ou 

digital)

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018



O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

02CPUA

MANUAL DO REPRESENTANTE

O projeto “Manual Para 

Representações” consiste na 

elaboração de conteúdo para 

promover uma uniformização do 

entendimento mínimo da postura do 

representante, alinhando princípios, 

conduta ética,  comprometimento, 

etc...

O projeto  Manual Do Representante nasceu da 

necessidade de:              Explicitar o que caracteriza 

uma Representação

Relacionar as principais exigências de um 

Representante

Cobrar Prestação de contas da Participação do 

Representante 

Aumentar o campo de atuação da arquitetura

Pensar a cidade

Divulgar a importância do arquiteto

Orientar os profissionais

Instituir a obrigatoriedade de contratar arquitetos

Assegurar que os representantes do CAU em 

qualquer lugar ou situação emitam apenas opiniões 

técnicas sobre a profissão do arquiteto e urbanista, 

isolar o CAU da política partidária, abster-se, quando 

representar o CAU de emitir ou apoiar essa ou aquela 

ideologia.

Orientar os representantes para o a Representação 

do CAU SC

Formalização a representações do CAU nas diversas 

instancias.

Termo de Referência

Conteúdo Técnico

Edição e Diagramação 

Impressão ou /e publicação online

Levantar as atuais representações. - Formalizar as 

atualizar representações.

Estabelecer diretrizes de conduta e diretrizes de 

planejamento do CAU. -Desenvolver Manual. - 

Apresentar a todos os representantes o conteúdo 

finalizado.PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

03 CPUA

REDE COLABORATIVA CAU CIDADES

Com o uso da Plataforma Slack, criar 

uma rede estratégica conectora. 

O projeto  Rede Colaborativa Cau Cidades nasceu da 

necessidade de:                                       

Ampliar o espectro de atuação do CAU através de 

mecanismos tecnológicos facilitando assim o acesso 

do maior numero possível de interessados em 

participar das discussões. Levantar os nós 

importantes e iniciais.

Elencar os responsáveis de cada nós.                              

Criar uma Rede Virtual para trabalhar, de forma 

permanente, com objetivo de contribuir com o 

aprimoramento dos Planos Diretores no Estado de 

Santa Catarina.                                                                                          

Troca de conhecimento entre os profisisonais.                                                                            

Usufruir dos bons exemplos

orientar profissionais e municípios. Muitos 

profissionais por vezes se sentem sozinhos na prática 

profissional, um ambiente de troca é fundamental 

para articular junto a outros profissionais auxiliando 

nas tomadas de decisões.

Através de fóruns e discussões

Utilizando a rede para informar e auxiliar a 

atuação dos arquitetos nos Planos Diretores e 

subsidiar as Representações.                                                                     

-Identificar arquitetos colaboradores nos 

municípios

- definir fomentadores ou coordenadores de 

áreas, ações e instrumentos 

necessários ao Planejamento ou a vida nas 

Cidades

- Terminar a adaptação do Aplicativo e Tutorial

- Fazer um treinamento para o uso

Criar critérios de utilização da rede.

Cadastrar profissionais.

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO?
PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?

COMO ESTE PROJETO PODE SER 

REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

A, B, C, E, F, G, H, I, J e K

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

3BPRESIDÊNCIA

REDE COLABORATIVA CAU CIDADES 

Plataforma online que dê suporte nos processos relacionados 

à Política de Desenvolvimento Urbano nas práticas 

colaborativas entre profissionais, interessados e 

representantes através de:

- um repositório de materiais de capacitação, referências, 

estudos e conteúdos instrumentais com mecanismo interno 

de busca;

- atualização e manutenção de um painel do status dos 

planos diretores e planos setoriais de cada município 

catarinense;

- de um banco de boas práticas e exemplos; 

do compartilhamento de modelos de documentos como leis, 

normas, roteiros metodológicos, termo de referência, planos 

de trabalhos, editais, etc;

- grupos temáticos de discussão, fóruns, comentários e 

recomendados dos integrantes;

- de enquetes, formulários online e agendas temáticas.

Para impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do território em SC.

Verificar todos as iniciativas e projetos que 

possam ser articulados, disponibilizados ou 

incorporados nessa nova plataforma.
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O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

04CPUA

AGENDA DE ENCONTRO COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS

O projeto é a formulação de uma 

agenda de encontros com outros 

órgãos públicos

O projeto  Agenda De Encontro Com Outros Órãos 

Públicos nasceu da necessidade de:

: Sensibilizar e conscientizar os órgãos, políticos sobre 

a abrangência e importância do arquiteto e urbanista 

nas cidades.

 Auxiliar os órgãos de fiscalização e controle do 

Estado na cobrança da elaboração e implementação 

de Planos Diretores Participativos dos municípios 

catarinenses repassando expertise em Planejamento 

Urbano, e ao mesmo tempo ter acesso aos dados 

importantes para a ação do CAU SC

Criar proximidade e articulação com órgãos públicos 

com o intuito da valorização profissional.

1- Fazer contato com os gestores dos órgãos 

Públicos para retomar contato e marcar a 

primeira Reunião com o Min. Público de Contas e 

Tribunal de Contas

2- Participar das primeiras Reuniões

3- Elaborar uma agenda de Reuniões

Levantar órgão importante para articulação.

Estabelecer os contato para a criação da agenda.

Realizar os encontros. Ajustes de procedimentos 

entre a autarquia Federal CAU e Ministério 

público visando zelar e ao mesmo tempo coibir 

as más praticas de agentes privados e públicos.

Através dessas Informações e parcerias com estes 

órgãos, o CAU SC terá ciência de como o 

arquiteto e Urbanista está desempenhando sua 

função junto à prefeitura na elaboração ou 

implantação Plano Diretor

Muitos órgãos não compreender as atribuições 

do arquitetos outros esperam o apoio técnico dos 

profissionais, orientar é fundamental, até mesmo 

para a ampla divulgação do trabalho do 

profissional em arquitetura e urbanismo.

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|     x      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

05 CEF

PREMIAÇÃO ACADÊMICA

O Prêmio de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

de Santa Catarina é um projeto que visa contribuir 

com o aperfeiçoamento do ensino nas escolas de 

arquitetura e urbanismo do Estado, através de uma 

disputa saudável entre as escolas, professores e os 

estudantes catarinenses em busca dos melhores 

trabalhos. Além disso, pode-se destacar os seguintes 

objetivos estratégicos: valorizar os trabalhos de TCC 

como síntese da formação dos alunos, podendo ser 

um primeiro destaque profissional para o recém-

formado; incentivar a prática da boa qualidade dos 

TCCs; aproximar o CAU do meio acadêmico, 

melhorando a visibilidade do CAU junto às escolas e 

aos profissionais.

O CAU deve pugnar por boas 

condições da oferta de ensino, 

aproximando-se das escolas e das 

entidades nacionais e regionais que 

cuidam da formação do arquiteto e 

urbanista, estimulando o ensino 

crítico de arquitetura e urbanismo e 

destacando os trabalhos com boas 

práticas.

Contratar uma empresa especializada em 

concursos de projetos de arquitetura e 

urbanismo, pois o CAU não tem estrutura para o 

desenvolvimento deste projeto. Para tanto, 

deverá ser elaborado termo de referência para 

estabelecer os parâmetros mínimos para 

execução da premiação. O CAU deverá divulgar 

este projeto para garantir a máxima participação 

das escolas e dos egressos.
PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      x      | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      x     |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

06 CEF

PREMIAÇÃO PROFESSOR

Este projeto pretende reconhecer e valorizar as 

práticas pedagógicas inovadoras, incentivando o 

ensino de Arquitetura e Urbanismo de qualidade e 

valorizando as boas práticas profissionais na campo 

de atuação do ensino.

O CAU deve pugnar por boas 

condições da oferta de ensino, 

aproximando-se das escolas e das 

entidades nacionais e regionais que 

cuidam da formação do arquiteto e 

urbanista, estimulando o ensino 

crítico de arquitetura e urbanismo e 

destacando práticas pedagógicas 

inovadoras.

A comissão deverá identificar premiações 

semelhantes e preparar o edital ou desenvolver 

termo de referência para contratação de 

empresa especializada em concursos. Divulgar 

nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo para 

garantir ampla participação

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      x     | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      x      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

07 CEF

CAU NAS ESCOLAS

O projeto pretende aproximar o CAU das escolas com 

temas pertinentes à formação dos estudantes, 

esclarecendo o papel do Conselho, levando 

conhecimento sobre leis e códigos que regem a 

profissão.

Para aproximar-se das escolas de 

Arquitetura e Urbanismo e ajudar a 

ampliar o conhecimento dos futuros 

profissionais nas melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo.

O CAU visitará as escolas de Arquitetura e 

Urbanismo realizando palestras aos estudantes 

com temas transversais a todas as comissões do 

CAU/SC, criando uma metodologia que atinja os 

participantes.

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      x     | alta
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O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      x      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

08CEF

PALESTRA TED

O projeto pretende levar informação 

e conectar o CAU, alunos e 

profissionais de forma atual, rápida e 

dinâmica, oferecendo variados temas 

relacionados a Arquitetura e 

Urbanismo. 

Ampliar o reconhecimento do CAU enquanto ente 

público e social relevante para a sociedade e a sua 

contribuição para a arquitetura e urbanismo, 

promovendo a discussão crítica sobre AU versus as 

pessoas e as cidades.

Serão realizadas palestras  TED para alunos e 

profissionais visando a formação continuada, 

levando pessoas com expertise relacionadas a 

temas atuais e que levem à discussão sobre as 

novas e necessárias abordagens da arquitetura e 

do urbanismo. Os palestrantes, 

preferencialmente, serão de outras formações, 

como psicólogos, antropólogos, artistas plásticos, 

entre outros,  promovendo a transversalidade 

das discussões. Ao mesmo tempo, criar um banco 

de dados online .PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      x      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      x     |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

09CEF

FORMAÇÃO CONTINUADA

O projeto pretende promover a 

capacitação dos arquitetos e 

urbanistas.

Aproximar os

arquitetos do CAU como entidade participativa e 

colaboradora de sua profissão.

Promover cursos de curta e média duração em 

parceria com instituições de ensino e atribuir 

acreditação profissional com base em análise de 

cursos e horas técnicas realizadas.

PRIORIDADE

|      I     | baixa

|      I      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      x      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

10CEF

KIT NOVO ARQUITETO

Divulgar a legislação profissional aos 

novos arquitetos e urbanistas

Para ofecer suporte aos bacharéis recém formados, 

informando os novos profisisonais sobre a 

regulamentação de Arquitetura e Urbanismo.

Entregar Caderno/manual para cada formando 

de curso de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina no dia da colação de grau

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018



O QUE É O PROJETO? POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO (área de atuação)

|      I      |ORIENTAR

|      I      |DISCIPLINAR

|      I      |FISCALIZAR

|      I      |ZELAR_pela ética

|      I      |PUGNAR _aperfeiçoamento 

do exercício profissional

11CEF

ENCONTRO COORDENADORES

Realizar um encontro  entre 

coordenadores de Arquitetura e 

Urbanismo do Sul do País para 

discussão e compartilhamento das 

suas realidades de ensino.

O CAU terá a oportunidade de influenciar as diretrizes 

do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada, promover a integração e o 

alinhamento de propostas pedagógicas e curriculares 

dos cursos do Sul do País, a troca de experiências 

exitosas e compartilhar problemas e fortalecer ações 

conjuntas.

Realizar um encontro, em conjunto com as 

Comissões de Ensino e Formação do CAU/PR e 

CAU/RS, dos coordenadores de curso de 

Arquitetura e Urbanismo da região Sul do País

PRIORIDADE

|      I      | baixa

|      I      | média

|      I      | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE 

FAZER ESTE PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

|           |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|           |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

12 CEP

ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO

O projeto Arquitetando seu 

negócio é um programa 

inovador de gestão 

direcionado para Arquitetos e 

Urbanistas, visando 

proporcionar uma visão 

estratégica de negócios 

durante os  3 dias de imersão 

no mundo da gestão para 

negócios em arquitetura.Tem 

uma carga Horária de 24h  

realizado em 3 dias de ofininas 

presenciais. Rstá proposta para 

30 vagas.

O Valor que foi cobrado no 

ano passado foi de:R$500,00 

(em até 5x no cartão) ,sendo o 

SEBRAE/SC o responsável pela 

gestão das inscrições:

Este projeto, já realizado na 

anterior gestão, foi muito bem 

avaliado pelos participantes 

em pesquisas realizadas a cado 

evento. Apresenta-se como 

uma oportunidade de 

aperfecionar a atuação dos 

profisisonais no mercado de 

trabalho, cada vez mais 

competitivo.

As oficinas do projeto Arquitetando seu negócio são realizadas pelos 

consultores do SEBRAE e consta de 6 modulos a seguir: 

1. PLANEJANDO EM ARQUITETURA, cujo objetivo é orientar os arquitetos 

sobre os aspectos legais, organizacionais e de pessoas.

2. ARQUITETO LEGAL, cujo objetivo é orientar os arquitetos sobre os conceitos 

relativos ao planejamento empresarial, seu desenvolvimento, métodos para 

desenvolver criatividade, inovação e estratégia para negócios através de 

princípios de Desing Thinking aplicado a Modelagem CANVAS.

3. ARQUITETO FINANCIEIRO, cujo objetivo é orientar os arquitetos sobre 

custos e despesas que envolvem a prestação de serviços e os impactos no 

preço de venda;

4. CUSTOS EM ARQUITETURA, cujo objetivo é orientar os arquitetos sobre o 

impacto que os custos geram sobre os resultados. Esse conhecimento 

permitirá ao participante criar uma estrutura de custos e preços adaptáveis 

para qualquer negócio em Arquitetura.

5. ARQUITETO DE MARKETING, cujo objetivo é orientar o arquiteto em 

marketing aplicado. Princípios e passos do planejamento a venda em 

arquitetura.

6. ARQUITETO GESTOR, cujo objetivo é orientar os arquitetos sobre os 

conceitos relativos ao planejamento, controle, análise de melhoria de 

processos a fim de aprimorar a gestão do processo de projeto, visando atingir 

as necessidades e expectativas das partes interessadas, considerando o 

escopo e os limites de prazo, custo e qualidade previamente estabelecidos.

Foram definidas preliminarmente as cidades para serem efetuados os cursos 

e palestras: 

• Itajaí - 19,20 e 21 de julho

• Joinville - 20,21 e 22 de setembro 

• Florianópolis - 25,26 e 27 de outubro

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

|           |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|           |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

13 CEP

ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO ONLINE

Pretende-se aplicar os conteúdos das 

oficinas do Projeto Arquitetando seu 

negócio presenciais, de modo mais 

breve,  numa plataforma online e de 

modo gratuito

Em razão de poder disponibilizar os 

conteúdos a um maior número de 

profisionais interessados em todas as 

regiones, entretanto por ser uma 

versão mas condensada dos 

assuntos, os profissionais que 

tiverem interesse de aprofundar nos 

conteúdos, poderiam participar 

posteriormenmte nas oficinas 

presenciais.

Pretende-se disponibilizar os conteúdos numa plataforma online, 

sendo necessário contratar um desenvolvedor para realizar este 

projeto.

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO DEVE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

B, C, G, H, I

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

14 CEP

PROJETO ARQUITETO

Basicamente a ideia é promover a 

profissão e informar as pessoas sobre 

as atribuições do arquiteto e urbanista, 

oferecendo aos usuários que se 

interessarem,  informações técnicas e 

gerais sobre projetos e atividades 

relacionadas à profissão de Arquiteto e 

Urbanista, abrangendo  desde 

contratação, legislação e obras civis.

Valorizar a profissão de arquiteto(a) e 

urbanista. Fortalecer a cultura da 

responsabilidade técnica com a sociedade. 

Ampliar a conexão do CAU com a sociedade 

e ser reconhecido como agente de 

desenvolvimento. Difundir a profissão e seus 

benefícios à sociedade. Disseminar a 

arquitetura para todos. Educar as pessoas 

para o melhor entendimento da arquitetura 

como  resultado da cultura. 

Sugere-se a realização de um evento em local público com 

ampla divulgação, onde arquitetos possam prestar um 

atendimento tirando dúvidas sobre assuntos diversos 

(legislação, regularização, projeto arquitetônico, interiores, 

obras, etc) no meio desse atendimento haviam materiais 

sobre as atribuições, e procurávamos desmistificar que o 

arquiteto é um profissional ligado somente a interiores ou de 

que é um profissional somente acessível a elite (percepção é 

que é um profissional muito caro para contratar)
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15 CAU ITINERANTE

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 13/04

18 CAMPANHA "CONTRATE UM ARQUITETO"
(Divulgação em lojas de material de construção por ex.)

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 13/04

16 NOVA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 
(mais interativa)

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 13/04

17 CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE CONSELHEIROS

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 13/04
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

H, J, C, G, B

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|    x     | média

|           | alta

CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO

19 CED

Realização de um curso de capacitação 

sobre conciliação/mediação a todos os 

membros da Comissão de Ética e 

Disciplina do CAU/SC e, se possível, 

confirme disponibilidade orçamentaria, 

a todos os conselheiros do CAU/SC.

Deve fazer para trazer conhecimento acerca 

do processo que envolve a realização de 

conciliação, uma vez que compete à 

Comissão de Ética e Disciplina, como 

instancia conciliadora, pacificar e resolver os 

conflitos geradores de denuncias por 

infração ético-disciplinar, nos termos da 

Resolução nº 143/2017 do CAU/BR.

Considerar a edição já realizada na gestão anterior para orçar 

e pensar esta nova realização. 

Convidar todos os membros (titulares e suplentes) da CED/SC 

e na medida do possível os demais conselheiros do CAU/SC.

Montar material impresso, e/ou digital, para enviar a todos os 

participantes.

Convidar membros de outros CAU/UF, principalmente RS e PR.
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

H, J, C, G

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|    x     | média

|           | alta

20 CED

DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA – VERSÃO CAU/SC

Atualização do conteúdo e reimpressão 

de 2.000 (dois mil) exemplares do 

Código de Ética e Disciplina – versão 

criada e atualizada pela CED/CAU/SC. 

Criar um material impresso para ser 

entregue em eventos bem como a 

profissionais envolvidos em processos 

éticos-disciplinares.  

Deve fazer para divulgar o conteúdo do 

Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, 

regulamentado pela Resolução nº52/2013 

do CAU/BR. 

Inicialmente deve-se atualizar o conteúdo do texto, após 

providenciar uma nova capa seguindo a linha de materiais 

impressos da gestão 2018-2020.

Por fim orçar e imprimir 2.000 exemplares. 
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O QUE É O PROJETO?
POR QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

H, J, C

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|    x     | alta (já estão programados)

21 CED

MUDANÇA DE PARADIGMA DA ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA

Dois encontros a serem realizados, um 

em Criciúma e outro em Chapecó, com 

os profissionais e estudantes da 

Arquitetura e Urbanismo do estado de 

SC com o objetivo de disseminar o 

conhecimento e as experiências da 

CED/SC envolvendo o Código de Ética e 

Disciplina do CAU/BR, mostrando 

infrações éticas comuns entre os 

profissionais.

Deve fazer visando orientar profissionais e 

estudantes da Arquitetura e Urbanismo 

sobre a importância do conhecimento e da 

observância do Código de Ética do CAU/BR, 

exemplificando com casos práticos extraídos 

de processos ético-disciplinares analisados 

pela CED/SC.

Através de pequenas representações teatrais em forma de 05 

(cinco) esquetes de aproximadamente 6 minutos cada, 

totalizando aproximadamente 30 minutos. 

Na sequencia segue um “talk show” com profissionais de 

arquitetura e urbanismo convidados a fim de discutir temas 

relativos e recorrentes em processos éticos-disciplinares na 

CED/SC.

Divulgação deve ser com ênfase nos profissionais da região 

através de contato por email diretamente aos AU cadastrados 

no SICCAU. Além disso, divulgação pelas redes sociais do 

CAU/SC, contatos com os coordenadores de curso das regiões 

(convidando estudantes). Sugerimos também um ou dois 

cartazes impressos em cada escola. 
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O QUE É O PROJETO?
PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?
COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

B, C, E, F, G, I, J, K

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

22 COAF

CAU NA RUA

O projeto "CAU NA RUA" propõe 

ocupações em meio ao espaço público, 

em locais estratégicos das cidades 

catarinenses e tem como premissa a 

discussão das cidades por meio do 

debate e intervenções do arquiteto (a) 

e urbanista em seu âmbito mais 

democrático: a rua, acessível e aberta a 

todos os cidadãos para debater 

arquitetura e política.

Esta ocupação urbana em meio ao espaço 

público propõe uma conexão e encontro da 

figura do arquiteto (a) com a sociedade para 

dialogar, apresentar e expor o papel do 

arquiteto (a) e urbanista na sociedade. Estas 

questões e intenções vão de encontro com a 

proposta e desejos do CAU, como a 

valorização de nossa profissão e atingir 

nossos objetivos sociais enquanto agentes 

das transformações urbanas e, 

consequentemente, humanas. Portanto a 

discussão e debate sobre as questões de 

políticas e de comportamento humano 

ligadas a arquitetura e o urbanismo são 

fundamentais para que possamos nos 

apresentar enquanto profissionais capazes 

de contribuir e promover uma melhor  

qualidade de vida aos cidadãos.

O projeto pode ser realizado por meio de profissionais 

arquitetos (as) e urbanistas (individualmente ou em coletivos) 

atuantes em suas cidades e que queiram promover a 

organização e execução do evento, intervenção ou ocupação 

urbana dentro dos moldes de um edital (a ser elaborado). O 

CAU NA RUA também pode se inserir dentro de outros 

projetos como o CAU ITINERANTE, por exemplo, o que 

contribuiria para que o diálogo e o contato com a sociedade 

tivessem maiores potenciais de alcance e impacto. Se trata, 

em primeiro momento, de um projeto aberto e com intuito 

democrático onde qualquer profissional possa se sentir parte 

do conselho e atuar pelo conselho dentro de sua cidade de 

forma colaborativa. 
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

B, C, G, H, I

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|     x    |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

23 CEP

PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI)

Com o objetivo de 

potencializar o alcance de uma 

estrutura compacta e de fazer 

mais com menos, o projeto da 

plataforma de 

georreferenciamento 

integrado surge da 

necessidade de dar 

continuidade as premissas 

tecnólogicas que nasceram 

com a criação de um conselho 

novo (2010>2012) e de colocar 

o CAU num patamar acima, 

por atingir diversas esferas 

políticas e por transpassar 

barreiras territoriais através da 

tecnologia, integrando 

diversos setores, comissões e 

projetos.

Problemática/ Justificativas Abrangentes: Estrutura compacta do 

conselho X capacidade financeira. Necessidade de orientar, 

disciplinar e fiscalizar mais de 9 mil arquitetos ativos e inativos e 

zelar pela segurança da profissão perante a mais de 6 milhões de 

cidadãos em mais 95 mil km², apenas no estado de Santa Catarina.

Problemática pontual: a partir da premissa de tecnologia, com a 

criação do CAU, foi lançado o IGEO, software web que 

georreferencia os dados do SICCAU. De forma simples, cada RRT 

preenchido no SICCAU hoje, gera automaticamente um ponto 

correspondente ao endereço no mapa base do IGEO. Colocou-se 

como objetivo principal nos Termos De Cooperação Técnica (TCTS) 

junto as prefeituras a troca de informações georrefenciáveis. Por 

exemplo, o TCT prevê que as prefeituras disponibilizem as 

informações de alvarás e em troca é oferecido o acesso ao IGEO. O 

problema está no processo para alcançar a junção destas 

informações importantes no mapa, os dados da prefeituras nem 

chegam a ser lançados no mapa devido a maneira como está 

previsto acontecer. Planilhas excel manuais, causando uma 

exaustão pela possível cooperante ao solicitar que seja feito o 

“favor” de preencher, e quando é preenchido, por ser lançado no 

sistema por “remessas” é insustentável por não se atualizar, não 

ser automático. 

Neste cenário, entra a possibilidade do CAU protagonizar um 

template para uso interno nas prefeituras. Considerando 

relatos de que grande parte delas não possuem um sistema 

para controle de alvarás, possibitar que a prefeitura organize 

sua rotina diária e realize filtros gerenciais seria uma 

contrapartida real a ser proposta pelo CAU. Por outro lado, 

estando o template conectado ao IGEO, em tempo real, as 

informações serão lançadas de uma forma automática, 

estruturando então o início da plataforma integrada, cuja 

leitura dos dados espacializados é capaz de alavancar até 

mesmo uma equipe de fiscalização compacta, antepondo a 

inteligência e sendo pioneira, além de atrair demais 

instituições a fazer parte desta importante ferramenta de 

leitura territorial, como por exemplo fornecedoras de energia 

elétrica, IPHAN, CREA e outros. O template ainda pode 

compreender um canal direto de comunicação CAU> 

PREFEITURAS E/OU CAU>DEMAIS ORGÃOS.

Apresentando benefícios reais para as prefeituras e tendo 

baixo custo para o CAU, este projeto pode avançar em 

diversos objetivos institucionais do conselho.

Ver apresentação animada da proposta em: 

https://prezi.com/view/pldnp7w6dac4eeclwpuo/
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

C, D e E

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|     x    |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

24PRESIDÊNCIA

PROMOVENDO OS ODS A PARTIR DO CAU/SC

Consiste no desenvolvimento de 

estratégias para a incorporação dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das 

Nações Unidas (ONU) nas ações de 

curto, médio e longo prazo do CAU/SC.

* Manter os arquitetos e urbanistas atualizados em relação 

aos critérios globais de desenvolvimento sustentável da 

ONU;

* Garantir que os arquitetos e urbanistas sintam-se agentes 

ativos do desenvolvimento sustentável em qualquer escala 

de atuação;

* Promover a sustentabilidade local e global, em especial no 

planejamento territorial e na gestão urbana;

* Para orientar os municípios catarinenses quanto aos 

critérios globais de desenvolvimento sustentável da ONU;

* Contribuir com o alcance dos objetivos e metas da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável em Santa 

Catarina;

* Ter os ODS como indicador para as ações institucionais do 

CAU.

* Avaliando o alinhamento das ações do 

CAU/SC com os objetivos e metas da Agenda 

2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável;

* Promovendo a  formação continuada dos 

AU;

* Promovendo a discussão dos ODS nas 

escolas de arquitetura e urbanismo;

* Fornecer o conhecimento dos ODS para 

todo e qualquer representação do CAU/SC
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

B, C, G, H, I e K

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

25PRESIDÊNCIA

PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU

Uma plataforma de participação ativa, 

onde os arquitetos possam participar 

regionalmente. Organizados e divididos 

por eixos de interesse profissional.  

FORTALECER o VÍNCULO das/os profissionais AU com o 

CAU, ampliando a COMUNICAÇÃO DIRETA E O DIÁLOGO 

entre as Conselheiras e a categoria profissional.

Através da constituição de uma rede de 

arquitetos que desejam participar,  atuando 

como representantes regionais, ajudando a  

construir as pautas vinculadas ao propósito 

do CAU.
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

A, B, E, F, G, H e I

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

26PRESIDÊNCIA

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Elaboração do plano de comunicação 

do CAU/SC om propósito de posicionar 

os objetivos estratégicos do CAU. 

Para que os arquitetos se sintam bem representados;

Vejam a transparência da gestão;

Manter atualizado e acolhidos nossos arquitetos;

Para se alcançar uma unidade e coerência na linguagem 

de comunicação.

Envolver diversos canais de comunicação;

Trazer a oferta de conteúdo de relevância e 

profundidade;

Ser um projeto que perdure ao longo das 

gestões, sendo revisado constantemente. 

Desenvolvendo uma política de comunicação 

pautado nos princípios e propósito  do CAU.

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018



O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

A, B, C, G e K

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|           |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

27PRESIDÊNCIA

ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PRO CAU

GT temporário para acompanhar as 

atualizações sugeridas pelo CSC                                                                   

Dar condição aos funcionários e 

conselheiros para participarem do 

processo de revisão e melhorias das 

tecnologias de atendimento do CAU 

que são desenvolvidas pelo CSC. 

UTILIZAR NOVAS TECNOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE 

BAIXO CUSTO para ampliar a FISCALIZAÇÃO de forma 

EDUCATIVA E COLABORATIVA, através de um sistema 

que valorize a profissão

Gastar menos, fiscalizando mais e, consequentemente, 

melhoramos diretamente a valorização da profissão.

Valorizar o Conselho perante os arquitetos, visto ter 

sido este assunto recorrente nas observações das 

arquitetas e arquitetos.

Criar um grupo de trabalho que esteja 

conectado com os setores dos CAU/BR que 

aprimoram as tecnologias, atuar em rede de 

melhorias. 
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO?
COMO ESTE PROJETO 

PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

A, B, F, H, I, J e K

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|     x    |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

28PRESIDÊNCIA

PLANO DE FISCALIZAÇÃO

Incluir no plano de fiscalização, 

ações para valorização da 

contratação dos serviços de 

arquitetura pela modalidade de 

Concurso Público, projeto 

completo e impugnar editais com  

contratação de serviço de 

arquitetura pela modalidade 

pregão.        

Diminuir contratação por licitação modalidade menor preço.

Dar igualdade de oportunidade de atuação no projeto e  construção de 

Edificações Públicas.

Garantir qualidade arquitetônica e urbanística para as obras públicas.

Consolidar o papel do Conselho como guardião da "dignidade, independência, 

prerrogativas e valorização cultural e técnico-científica do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo", como preve o Inciso I do artigo 3o. do Regimento Interno do 

CAU/SC.

Ampliar o mercado de trabalho.

Valorizar a profissão de arquiteto(a) e urbanista.

Garantir qualidade arquitetônica e urbanística para as obras públicas.

Possibilitar a escolha de projetos pela melhor técnica

Regular e qualificar os investimentos públicos. 

Garantir a execução fiel ao projeto,  obedecendo todos os requisitos de projetos 

aprovados.

Aumentar a possibilidade de maior atuação de arquitetos jovens e pequenos 

escritórios.

Dar maior visibilidade às licitações de projeto e mais oportunidades de 

participação aos profissionais da arquitetura.

Fortalecer o campo da arquitetura pública. 

Garantir qualidade arquitetônica e urbanística para as obras públicas.

Promover a aproximação e colaboração com as Prefeituras e Estado.

Evitar a corrupção.
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O QUE É O PROJETO?
PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE 

PROJETO?

COMO ESTE PROJETO PODE SER 

REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

C, E, F, H e I

|     x    |ORIENTAR

|     x    |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

* Deverá incorporar o Projeto 32 original

29PRESIDÊNCIA

CIDADES: PATRIMÔNIO DE TODOS*

Programa para estar vinculado à Plataforma online das 

cidades para dar suporte nos processos relacionados à 

Política de preservação do patrimônio construído,  nas 

práticas colaborativas entre profissionais interessados pelo 

tema.

Um repositório de materiais de capacitação, referências, 

estudos e conteúdos instrumentais com mecanismo interno 

de busca;

Atualização e manutenção de um painel do status das 

condições dos patrimônios históricos de cada município 

catarinense;

Banco de boas práticas e exemplos; 

Compartilhamento de modelos de documentos como leis, 

normas, roteiros metodológicos, termo de referência, 

planos de trabalhos, editais, etc;

Grupos temáticos de discussão, fóruns, comentários e 

recomendados dos integrantes;

de enquetes, formulários online e agendas temáticas. 

DEFENDER a preservação do PATRIMÔNIO 

CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, 

promovendo a conscientização dos 

arquitetos frente às diferentes camadas 

construídas ao longo do tempo, que 

compõem o espaço urbano. 

Para criar uma cultura sustentável de reuso 

dos recursos construídos nas cidades.

Construção em rede, verificar todos 

as iniciativas e projetos que possam 

ser articulados, disponibilizados ou 

incorporados nessa plataforma.
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O QUE É O PROJETO?
PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER 

ESTE PROJETO?
COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

C, G, H e K

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

30PRESIDÊNCIA

CAU PARA ARQUITETAS

Fomento para ações  que estimulem 

a visibilidade e o empoderamento  

feminino na arquitetura.

Ser um eixo temático na Plataforma 

online de participação com objetivo  

de dar suporte aos processos 

relacionados à práticas colaborativas 

entre profissionais.

PROMOVER espaços para discussão 

para ampliar a compreensão do 

PAPEL DA MULHER NA  ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL bem como sua 

contribuição para  as transformações 

sociais.

Divulgação de agenda com  atividades vinculadas ao tema;

Banco de referências, estudos e conteúdos sobre a produção 

arquitetônica feminina; 

Grupos temáticos de discussão, fóruns, comentários e 

recomendados dos integrantes; Empoderar as mulheres e 

arquitetas.

Resgatar o déficit histórico do reconhecimento da contribuição 

das arquitetas para a arquitetura e urbanismo.

Fortalecer o papel da mulher na atuação da Arq URb, 

considerando ela ser maioria quando em formação, mas ter 

menor atuação/reconhecimento quando formado.

Dar oportunidade para que tenham maior protagonismo no 

cenário da profissão.

Dar visibilidade a produção arquitetônica das mulheres.

Fortalecer o espaço de fala e participação  das mulheres na 

arquitetura.

Criar uma agenda de incentivo e promoção da emancipação 

feminina na arquitetura.
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O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

C, F, G, H e I

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|           |FISCALIZAR

|           |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

* Projeto expandido na oficina do dia 07/06

31CATHIS

REAPROVEITAMENTO DE MOSTRAS DE DECORAÇÃO (BANCO DE 

DOAÇÕES DE MATERIAIS*)

A ideia é reutilizar materiais que 

foram utilizados em mostras de 

decoração e após a finalização da 

mostra serão descartados. Madeira 

de deck, revestimentos cerâmicos, 

plantas, entre outros materiais que 

em muitas vezes não podem ser 

reaproveitados pelos arquitetos das 

mostras, mas podem servir como 

matéria prima para projetos 

comunitários. Em comunidades com 

demandas pré-estabelecidas, pode 

ser realizada a assistência técnica 

para construção de praças, 

contenção de muros e espaços de 

convívio, reutilizando o que iria para 

o lixo.

Fortalecer o campo da arquitetura pública. 

Favorecer a produção de espaços melhores para o 

coletivo.

Fomentar a participação ativa e cidadã .

Ampliar a conexão do CAU com a sociedade e ser 

reconhecido como agente de desenvolvimento.

Contribuir para a formação de consciência sobre a 

importância do espaço e ambiente de vida 

compartilhado no desenvolvimento humano.  

Fomentar a ATHIS como atividade dos arquitetos e 

urbanistas.

Permitir a reutilização de materiais para o bem social, 

eliminando resíduos da construção civil através de 

uma ação conscientização da função social do 

trabalho do arquiteto e urbanista.

Contatando previamente as mostras de 

decoração, é possível obter o apoio destas 

organizações, para que na desmontagem da 

mostra, ao invés de os materiais serem 

descartados sumariamente, estes possam ser 

destinados a uma entidades/comunidade 

organizada que possa receber este material. O 

CAU/SC pode mediar este contato, incluindo 

também a participação de estudantes de 

arquitetura, orientados por um professor, que 

possam fazer  um projeto para uma demanda 

comunitária específica, de acordo com os 

materiais disponibilizados pela mostra de 

decoração. O CAU/SC pode ativar as entidades do 

CEAU também, permitindo também apoio 

externo a cada ação destas. 

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018



O QUE É O PROJETO? PARA QUE O CAU/SC DEVE FAZER ESTE PROJETO? COMO ESTE PROJETO PODE SER REALIZADO?

EIXO DO PROJETO

B, C, D, E, F, G, I e K

|     x    |ORIENTAR

|           |DISCIPLINAR

|     x    |FISCALIZAR

|     x    |ZELAR_pela ética

|     x    |PUGNAR _aperfeiçoamento do 

exercício profissional

PRIORIDADE

|           | baixa

|           | média

|           | alta

* Projeto original a ser incorporado pelo Projeto 29

32CEPUA

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO*

Criação de uma Comissão 

Temporária de Patrimônio Histórico 

para gerenciar os projetos e as ações 

de apoio e valorização do patrimônio 

urbano e arquitetônico no estado e 

de conscientização dos profissionais 

arquitetos para o segmento 

profissional.

Para colocar em prática as propostas de projetos na 

área, buscando a parceria de arquitetos autônomos e 

institucionais para auxiliar nesta tarefa.

Como a CEPUA é uma comissão especial e não 

pode propor uma comissão temporária, irá  

solicitar  à Presidência ou Conselho Diretor ou 

ainda a uma Comissão Ordinária, que o faça.

As propostas ou deliberações para instituição de 

comissões temporárias deverão contemplar 

justificativa para criação, competências, 

calendário de atividades, dotação orçamentária, 

prazo de funcionamento e pertinência do tema 

às atividades do órgão proponente.

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018



32B IMPLANTAÇÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 07/06

33 ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO - ATHIS

PROJETO SUGERIDO NA OFICINA DO DIA 07/06

Projetos para o CAU/SC - Versão 07/06/2018





Processos  Internos

Projetos
MARQUE: 05 projetos

P01
CARTILHA: ODS NOS PLANOS DIRETORES

P02
MANUAL DO REPRESENTANTE

P03 e P03B
REDE COLABORATIVA CAU CIDADES

P04
AGENDA DE ENCONTRO COM
OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS

P05
PREMIAÇÃO ACADÊMICA

P06
PREMIAÇÃO PROFESSOR

P07
CAU NAS ESCOLAS

P08
PALESTRA TED

P09
FORMAÇÃO CONTINUADA

P10
KIT NOVO ARQUITETO

P11
ENCONTRO COORDENADORES

P12
ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO

P13
ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO ONLINE

P14
PROJETO ARQUITETO

P15
CAU ITINERANTE

P16
NOVA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO

P17
CURSO DE FORMAÇÃO
BÁSICA DE CONSELHEIROS

P18
CAMPANHA "CONTRATE UM
ARQUITETO"

P19
CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE
CONCILIAÇÃO / MEDIAÇÃO

P20
DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
E DISCIPLINA - VERSÃO CAU/SC

P21
MUDANÇA DE PARADIGMA DA
ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA

P22
CAU NA RUA

P23
PLATAFORMA DE GEORREFE-
RENCIAMENTO INTEGRADO (PGI)

P24
PROMOVENDO OS ODS A PARTIR DO
CAU/SC

P25
PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO
ATIVA PARA O CAU

P26
PLANO DE COMUNICAÇÃO

P27
ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA PRO CAU

P28
PLANO DE FISCALIZAÇÃO

P29 - Projeto redefinido

CIDADES: PATRIMÔNIO DE TODOS
(incorporar conteúdo do P32 original)

P32 original

COMISSÃO TEMPORÁRIA
DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

P30
CAU PARA ARQUITETAS

P31
BANCO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS
(EX: EU OFEREÇO, EU ACEITO)

P32B - Projeto redefinido

IMPLANTAÇÃO DE
CÂMARAS TÉCNICAS

P33
ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO - ATHIS

Programas

Programa 01 
NOVA PLATAFORMA DE
COMUNICAÇÃO

P01
CARTILHA: ODS NOS PLANOS DIRETORES

P02
MANUAL DO REPRESENTANTE

P03 e P03B
REDE COLABORATIVA CAU CIDADES

P08
PALESTRA TED

P09
FORMAÇÃO CONTINUADA

P10
KIT NOVO ARQUITETO

P13
ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO ONLINE

P17
CURSO DE FORMAÇÃO
BÁSICA DE CONSELHEIROS

P18
CAMPANHA "CONTRATE UM
ARQUITETO"

P24
PROMOVENDO OS ODS A PARTIR DO
CAU/SC

P25
PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO
ATIVA PARA O CAU

P31
BANCO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS
(EX: EU OFEREÇO, EU ACEITO)

P32B - Projeto redefinido

IMPLANTAÇÃO DE
CÂMARAS TÉCNICAS

Programa 02
PREMIAÇÃO

P05
PREMIAÇÃO ACADÊMICA

P06
PREMIAÇÃO PROFESSOR

Programa 03
CAU NA RUA

P14
PROJETO ARQUITETO

P15
CAU ITINERANTE

P22
CAU NA RUA

Programa 04
MUDANÇA DE PARADIGMA

P18
CAMPANHA "CONTRATE UM
ARQUITETO"

P20
DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
E DISCIPLINA - VERSÃO CAU/SC

P21
MUDANÇA DE PARADIGMA DA
ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA

Impactar significativamente o
planejamento e a gestão do

território

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das
boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Promover Arquitetura e

Urbanismo para Todos

Valorizar a Arquitetura e
Urbanismo

PROGRAMAS - CAU/SC
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Projetos propostos no CAU/SC e seus potenciais impactos* nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Projetos

P24 - PROMOVENDO OS ODS A PARTIR DO CAU/SC 12 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24

P01 - CARTILHA: ODS NOS PLANOS DIRETORES 12 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P02 P01 P01 P01 P01 P01

P32B - IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA TÉCNICAS 11 P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B

P05 - PREMIAÇÃO ACADÊMICA 11 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05

P03 - REDE COLABORATIVA CAU CIDADES 10 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03

P04 - AGENDA DE ENCONTRO COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS 9 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04

P09 - FORMAÇÃO CONTINUADA 9 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09

P08 - PALESTRA TED 9 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08

P29 - CIDADES: PATRIMÔNIO DE TODOS 8 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29

P06 - PREMIAÇÃO PROFESSOR 8 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06

P23 - PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI) 7 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23

P31 - BANCO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS 6 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31

P02 - MANUAL DO REPRESENTANTE 6 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02

P33 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO - ATHIS 5 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33

P13 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO ONLINE 4 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P12 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO 4 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12

P14 - PROJETO ARQUITETO 4 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14

P28 - PLANO DE FISCALIZAÇÃO 4 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28

P27 - ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PRA CAU 3 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27

P30 - CAU PARA ARQUITETAS 3 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30

P15 - CAU ITINERANTE 2 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15

P07 - CAU NAS ESCOLAS 2 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07

P18 - CAMPANHA "CONTRATE UM ARQUITETO" 2 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18

P11 - ENCONTRO COORDENADORES 2 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

P20 - DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA - VERSÃO CAU/SC 2 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20

P21 - MUDANÇA DE PARADIGMA DA ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA 2 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21

P16 - NOVA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 1 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16

P25 - PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU 1 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25

P26 - PLANO DE COMUNICAÇÃO 1 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26

P19 - CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO / MEDIAÇÃO 1 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19

P17 - CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE CONSELHEIROS 1 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17

P22 - CAU NA RUA 1 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P10 - KIT NOVO ARQUITETO 0 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

Tot. 19 17 17 16 13 11 11 11 9 9 8 7 5 4 3 3 0

* Os potenciais impactos foram considerados no nível das metas de cada ODS. Workshop de Planejamento Estratégico | CAU/SC Gestão 2018 - 2020 | 07/06/2018 | Elaboração: Edson Cattoni e Jéssica C. Santos
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Eixos de Objetivo Estratégico

Projetos

P23 - PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (PGI) 9 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23

P26 - PLANO DE COMUNICAÇÃO 9 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26

P28 - PLANO DE FISCALIZAÇÃO 9 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28

P03 - REDE COLABORATIVA CAU CIDADES 8 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03 P03

P24 - PROMOVENDO OS ODS A PARTIR DO CAU/SC 8 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24

P29 - CIDADES: PATRIMÔNIO DE TODOS 8 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29

P01 - CARTILHA: ODS NOS PLANOS DIRETORES 7 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01 P01

P04 - AGENDA DE ENCONTRO COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS 7 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04 P04

P22 - CAU NA RUA 7 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P25 - PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA PARA O CAU 7 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25

P32B - IMPLANTAÇÃO DE CÂMARA TÉCNICAS 7 P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B P32B

P08 - PALESTRA TED 6 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08

P12 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO 6 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12

P13 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO ONLINE 6 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13

P20 - DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA - VERSÃO CAU/SC 6 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20

P30 - CAU PARA ARQUITETAS 6 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30

P02 - MANUAL DO REPRESENTANTE 5 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02 P02

P14 - PROJETO ARQUITETO 5 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14

P21 - MUDANÇA DE PARADIGMA DA ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA5 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21

P05 - PREMIAÇÃO ACADÊMICA 4 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05 P05

P06 - PREMIAÇÃO PROFESSOR 4 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06 P06

P07 - CAU NAS ESCOLAS 4 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07 P07

P10 - KIT NOVO ARQUITETO 4 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

P15 - CAU ITINERANTE 4 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15

P19 - CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO / MEDIAÇÃO 4 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19

P27 - ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PRA CAU 4 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27

P09 - FORMAÇÃO CONTINUADA 3 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09 P09

P11 - ENCONTRO COORDENADORES 3 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

P18 - CAMPANHA "CONTRATE UM ARQUITETO" 3 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18

P31 - BANCO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS 3 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31 P31

P16 - NOVA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO 2 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16

P33 - ARQUITETANDO SEU NEGÓCIO - ATHIS 2 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33 P33

P17 - CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE CONSELHEIROS 1 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17

Tot. 27 24 21 20 20 19 13 12 12 8

Workshop de Planejamento Estratégico | CAU/SC Gestão 2018 - 2020 | 07/06/2018 | Elaboração: Edson Cattoni e Jéssica C. Santos
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Projetos propostos no CAU/SC e seus potenciais impactos nos Eixos de Objetivo Estratégico 
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