
 

SÚMULA 
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 08/05/2017     LOCAL: Sede do CAU/SC HORÁRIO: 14:20hs às 17:30hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

TIPO DE REUNIÃO Reunião Ordinária da CTC-CAU/SC 
PRESIDENTE Everson Martins 
ASSESSOR Ricardo de Freitas 
ASSISTENTE  
SECRETÁRIO Natália Huf 
 Everson Martins 
PARTICIPANTES Rodrigo Kirck Rebêlo 
 Patricia Figueiredo Sarquis Harden 
CONVIDADO Felippe Malta e Fabiane Berlese 

 
3. PAUTA: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 14h; 
1.2. 2ª chamada às 14h15min. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. 
4. Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão. 
5. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
6. Assuntos extrapauta. 
7. Discussão dos assuntos da pauta:  

7.1 Campanha 2017 do CAU/SC “Arquitetura Social”; 
7.2 Situação TR; 
7.3 Palestras da CEF e CEP; 
7.4 Newsletter; 
7.5 Guide Book para publicações; 
7.6 Mapeamento dos processos de comunicação; 
7.7 Montagem e edição do vídeo gravado da apresentação do evento da CED. 

8. Apreciação de assuntos extrapauta. 
9. Deliberações.  

 
3.1. EXTRAPAUTA: 

Relatório sintético da produção mensal da assessoria de comunicação. 
 



 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior 
FONTE/SOLICITANTE 2ª Reunião Ordinária CTC de 08/03/2017 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi aprovada a súmula da segunda reunião ordinária, 

realizada no dia oito do mês de março de dois mil e 
dezessete, por unanimidade. 

 

4.2 
MATÉRIA Aprovação da Súmula da reunião anterior 
FONTE/SOLICITANTE 3ª Reunião Ordinária CTC de 03/04/2017 
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi aprovada a súmula da terceira reunião ordinária, 

realizada no dia três do mês de abril de dois mil e 
dezessete, por unanimidade. 

 

4.3 
MATÉRIA Campanha 2017 do CAU/SC “Arquitetura Social” 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi convidado o Felippe Malta, da Empresa 9mm, 

para falar sobre a situação do briefing da campanha. 
Está mais completo e vai ser apresentado na próxima 
reunião. 

 

4.4 
MATÉRIA Situação TR 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Ricardo de Freitas 
ENCAMINHAMENTO Foram aprovadas as alterações no texto do TR. 

 

4.5 
MATÉRIA Palestras da CEF e CEP 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Everson apresentou as dificuldades de apresentar a 

palestra sem o uso de internet; manifestou a 
necessidade de uma apresentação em powerpoint e 
de um tutorial em vídeo para disponibilizar aos 
arquitetos. 

 

4.7 
MATÉRIA Newsletter 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi deliberado 

1 – Que a assessoria de comunicação produza 
mensalmente conteúdo para o informativo técnico do 
CAU/SC, a partir das demandas do Conselho, suas 
Comissões e Gerências, sendo três textos mensais, os 



 

quais se desdobram em um texto completo e uma 
sinopse. 
2 – Que a produção siga o seguinte cronograma, a 
seguir da data de cada Plenária: 

a) Envio de temas e sugestões (1ª semana); 
b) Seleção de temas para a produção de 

conteúdo (2ª semana); 
c) Produção do conteúdo a partir das 

sugestões (3ª semana); 
d) Revisão e aprovação do conteúdo (4ª 

semana); 
e) Apresentação na Plenária e posterior 

envio. 
Sugere-se que seja finalizada e apresentada nas 
Plenárias Ordinárias. 

 

4.8 
MATÉRIA Guide Book para publicações 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi deliberada a aprovação do orçamento e 

solicitação da produção do guide para orientar as 
produções de comunicação do CAU/SC, tais como: 
banner para redes sociais; postagens para Facebook; 
template para aplicação em banners ou postagens de 
terceiros; template para o informativo técnico e 
newsletter; e cartazes e banners para impressão. 
Foi convidado o Felippe Malta, da Empresa 9mm, 
para falar sobre o guide. 

 

4.9 
MATÉRIA Mapeamento dos processos de comunicação 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL  
ENCAMINHAMENTO Não foi discutido. 

Rodrigo solicitou uma Reunião Extraordinária para 
tratar desta matéria, a ser realizada no dia vinte e 
dois do mês de maio de dois mil e dezessete. 

 

4.10 
MATÉRIA Montagem e edição do vídeo gravado da 

apresentação do evento da CED 
FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Everson Martins 
ENCAMINHAMENTO Foi discutida a destinação de orçamento para o 

vídeo; contatar a Empresa 9mm e outras para a 
execução deste trabalho. 

 

4.11 
MATÉRIA Relatório sintético da produção mensal da 

assessoria de comunicação 



 

FONTE/SOLICITANTE  
RELATOR/RESPONSÁVEL Fabiane Berlese 
ENCAMINHAMENTO Fabiane apresentou a produção da assessoria de 

comunicação no último mês (site, redes sociais, 
informativo técnico, agenda). 

 
4. ENCERRAMENTO: 

 
Às 17:30 do dia 08 de maio de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
da Comissão Temporária de Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 08 de maio de 2017 
 
 
 

 
EVERSON MARTINS                   _____________________________ 
Coordenador - CTC  
 
 
RODRIGO KIRCK REBÊLO    _____________________________ 
Coordenador adjunto - CTC 
 
 
PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HARDEN _____________________________ 
Membro - CTC 
 
 
RICARDO DE FREITAS    _____________________________ 
Assessor – CTC 
 
 
NATÁLIA HUF     _____________________________ 
Secretária - CTC 
 
 
 


