
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 10/2017 – CEP 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em 
Florianópolis, na sede do CAU/SC, no dia nove do mês de fevereiro de dois mil e 
dezessete, no uso das competências que lhe conferem os artigos 101, 125 e 125-A, do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto, 
 

Considerando a reedição do projeto Arquitetando seu Negócio no ano de 2017, em 
decorrência da boa avaliação dada pelos Arquitetos e Urbanistas participantes; 
 
Considerando que o objetivo do projeto é “capacitar, motivar e promover iniciativas 
para o desenvolvimento de negócios e orientar o profissional de arquitetura e 
urbanismo sobre formas de potencializar os resultados de seus empreendimentos, 
oferecendo ferramentas e referências básicas para que possam empreender e inovar nas 
mais diversas áreas de atuação”; 
 
Considerando que apesar de terem sido realizados 2 ciclos de oficinas na cidade de 
Florianópolis, restaram Arquitetos e Urbanistas interessados que não conseguiram 
vagas; 
 
Considerando a solicitação encaminhada pelo Núcleo de Arquitetos da Associação 
Empresarial de Rio do Sul – ACIRS, para que seja realizado o ciclo de oficinas na cidade 
de Rio do Sul; 
 
Considerando a finalidade de proporcionar esta capacitação ao maior número possível 
de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina e a decisão de ofertá-la em cidades 
distintas dos ciclos de 2016; 
 
Considerando o número de Arquitetos e Urbanistas por município, a proximidade com 
os municípios em que já foram disponibilizados e a intenção de manter o critério de 
ofertar os ciclos de oficinas na maioria das mesorregiões do Estado, sendo nas cidades 
onde serão realizados os eventos ou nas cidades próximas como forma de valorização 
profissional;  
 
DELIBEROU, por unanimidade de votos: 
 
1 – Promover a realização do projeto ‘Arquitetando seu negócio’ nas cidades de 
Florianópolis, Rio do Sul, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Tubarão e Concórdia; 
 
2 – Aprovar o calendário proposto pelo Sebrae para realização do ciclo de oficinas: 
   

Florianópolis – (09, 10 e 11 de março) 
  Rio do Sul – (16, 17 e 18 de março) 
  Balneário Camboriú – (04, 05, 06 de maio) 
  Jaraguá do Sul – (08, 09 e 10 de junho) 



 

  Tubarão – (03, 04 e 05 de agosto) 
  Concórdia – (14, 15 e 16 de setembro) 
   
3 – Realizar a palestra da tabela de honorários e a palestra de inovação, com 
aproximadamente 30 dias de antecedência da realização do ciclo de oficinas, nas 
seguintes cidades e datas: 

 
  Jaraguá do Sul – (09 de maio) 
  Concórdia – (15 de agosto) 
 
4 – Realizar a palestra da tabela de honorários, com aproximadamente 30 dias de 
antecedência da realização do ciclo de oficinas, nas seguintes cidades e datas: 

 
  Videira – (16 de agosto) 
  Itapema – (04 de abril) 
  Garopaba – (11 de julho) 
 
5 – Realizar a palestra da tabela de honorários e uma palestra de um Arquiteto e 
Urbanista com trabalho intelectual relevante, com aproximadamente 30 dias de 
antecedência da realização do ciclo de oficinas, na seguinte cidade e data: 
 
  Balneário Camboriú – (05 de abril) 
 
6- Realizar a palestra de inovação e uma palestra de um Arquiteto e Urbanista com 
trabalho intelectual relevante, com aproximadamente 30 dias de antecedência da 
realização do ciclo de oficinas, nas seguintes cidades e datas: 
 

Rio do Sul – (06 de março) 
  Tubarão – (12 de julho) 
   
7 – Designar o Conselheiro Everson Martins para ministrar as palestras da tabela de 
honorários do projeto ‘Arquitetando seu negócio’; 
 
8 – Convidar o Arquiteto e Urbanista Nelson Teixeira Neto, a interesse do CAU/SC, com 
pagamento de diárias, para realizar palestras, nas cidades de Balneário Camboriú, Rio do 
Sul e Tubarão, conforme cronograma estabelecido; 
 

 
Florianópolis, 09 de fevereiro de 2017 
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