
 

 

SÚMULA 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 09/03/2017 
LOCAL: Sede do CAU/SC 
HORÁRIO: 14h às 17h 

 

2. DADOS GERAIS: 
 

PRESIDIDA POR: Kátia Cristina Lopes de Paula                           
TIPO DE REUNIÃO: Reunião ordinária da Comissão de Ensino e Formação 
ASSESSOR: Fernanda Maria Menezes 
ASSISTENTE:  
SECRETÁRIO: Felipe Wagner da Silva 
 Kátia Cristina Lopes de Paula                   
PARTICIPANTES: Christian Krambeck                                    
 Leonardo Henrique Dantas                        
CONVIDADO:  

 
3. PAUTA: 

 
1. Aprovação da Ata da reunião anterior 
2.  Homologação Registro Profissional 
3. CAU nas Escolas 2017 
4. Palestras nas Escolas e Coleta Biométrica 
5. Prêmio TCC 
 
4. EXTRA-PAUTA: 

 
6- Reunião para alinhamento das expectativas com a empresa 9mm referente à palestra 
para estudantes, com base na narrativa anteriormente apresentada. 
 

1 
MATÉRIA: Homologação Registro Profissional 
FONTE: GERTEC 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Foram homologados 23 registros definitivos e 31 registros 

provisórios. 
 

2 
MATÉRIA: Registro Profissional Provisório Vencido 

FONTE: GERTEC 

RELATOR: - 



 

ENCAMINHAMENTO: Por solicitar ao CAU/BR que se manifeste em relação à 
solicitação da Profissional Vandercléia de Freitas Deimiling 
de prorrogar por mais um ano o seu registro provisório. 
 

 
 

3 
MATÉRIA: CAU nas Escolas 2017 
FONTE: CEF – CAU/SC 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Por realizar o evento CAU nas Escolas, no ano de 2017, com 

o seguinte escopo: Coleta de dados biométricos, reunião 
com coordenadores de curso, professores e alunos, 
apresentação – Príncípios SICCAU, IGEO E MOBIARQ, 
palestra sobre a Tabela de Honorários – forma de 
composição e uso, Palestra para os estudantes, com 
conteúdo institucional, de valorização profissional e ética. 
Por realizar o evento nas seguintes datas: 19 de abril: 
Chapecó  - Christian, 18 de maio: Florianópolis/São José – 
Kátia, 22 de Junho: Blumenau/Rio do Sul/Balneário 
Camboriú – Christian, 17 de agosto: Joinville/Jaraguá do Sul 
- Leonardo/Kátia, 21 de setembro: Videira/Concórdia – 
Leonardo, 19 de outubro: Criciúma/Tubarão – Kátia, 23 de 
novembro:  Lages – Christian. Por enviar e-mail às escolas 
de Arquitetura e Urbanismo solicitando que se manifestem 
se desejam receber o evento regional, bem como, solicitar 
que elenquem sugestões de pauta para a reunião com 
professores e alunos. Por convidar a Comissão de Ética 
(CED – CAU/SC) para indicar um de seus representantes 
para participar do evento (Reunião e Palestra). 

 
 

 

4 
MATÉRIA: Palestras nas Escolas e Coleta Biométrica 
FONTE: GERTEC 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Por realizar eventos locais denominados “CAU nas Escolas 

Novos Arquitetos”, nas cidades cujas escolas estão 
formando. O evento terá o seguinte escopo: coleta de dados 
biométricos, palestra para os estudantes, com conteúdo 
institucional, de valorização profissional e ética. Com o 
seguinte calendário: abril e maio conforme calendário de 
formaturas. Agosto e dezembro conforme calendário de 
formaturas. Dezembro conforme calendário de formaturas. 
A comissão deliberou que poderão solicitar o evento as 
escolas cadastradas no CAU/BR, desde que estejam 
regularmente cadastradas junto ao CAU ou em processo 
final de cadastramento, cuja pendência existente se dê por 
ação que independa da IES e não tenha sido gerada por 



 

perda de prazos pela instituição. Foi deliberado também 
por enviar e-mail às escolas de Arquitetura e Urbanismo 
solicitando que informem as datas de colação de grau do 
primeiro e do segundo semestre de 2017 e que informem 
se desejam receber a palestra para egressos e a coleta 
biométrica, com no mínimo um mês de antecedência. Por 
fim, foi decido por convidar os Conselheiros titulares e 
suplentes do CAU/SC, dando prioridade aos Conselheiros 
suplentes, para palestrar no evento. Utilizando como 
critério de escolha a proximidade geográfica das escolas e 
disponibilidade de data. 

 
 
 

  

5 
MATÉRIA: Prêmio TCC 
FONTE: CEF – CAU/SC 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Foi solicitado que a área administrativa do CAU/SC dê 

início aos procedimentos para a realização do V Prêmio 
TCC, objetivando a realização do evento dentro da 
disponibilidade orçamentária; Que o Edital de Concurso do 
5º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina Quinta Edição – 2017, considere como base 
o Edital de Concurso – R.00 – 08/09/2016 do 4º Prêmio 
para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina Quarta Edição – 2016, considerando as alterações 
elencadas na deliberação Nº 17/2017 da CEF/CAUSC. Que 
sejam consultados os seguintes profissionais pela 
assessoria da CEF sobre a disponibilidade de compor a 
Comissão Julgadora e participar da sessão de julgamento do 
5º Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina Quinta Edição – 2017: Titular 01: Edson 
Mafhuz , Titular 02: Mário Figueroa , Titular 03: Emerson 
Vidigal. Que a versão final do 5º Prêmio para Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina Quinta Edição – 
2017, seja remetido a tempo de ser analisado e aprovado 
pela CEF sem prejuízo do cronograma constante na 
deliberação nº 17/2017. Foi deliberado por solicitar que a 
assessoria especial em conjunto com a assessoria da CEF 
solicitem orçamento da revista em comemoração aos 5 
anos do Prêmio TCC (formato físico e digital 
separadamente), tamanho 21x21, colorido, com 80 páginas. 
Para formato físico orçar tiragem 1000 e 2000 unidades e 
seja remetido a tempo de ser analisado na próxima reunião 
CEF – em abril. Considerar que os trabalhos selecionados 
em 2017 deverão integrar a revista, cujo lançamento será 
em 07 de dezembro de 2017. Foi deliberado também que 
seja contratado o Instituto de Arquitetos do Brasil - 



 

Departamento de Santa Catarina, IAB/SC, para Organização 
e Coordenação Técnica do 5º Prêmio para Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina Quinta Edição – 
2017, tendo em vista que este instituto já coordenou com 
êxito as quatro edições anteriores. Por fim, foi decidido que 
seja realizada a divulgação nas mídias eletrônicas, tais 
como: ArchDaily, Vitruvius, Arcoweb, Facebook, Instagram, 
informativo do CAU/BR, entre outras, e verificar a 
viabilidade para divulgação numa mídia impressa. 

 
 

6 
MATÉRIA: Reunião para alinhamento das expectativas com a empresa 

9mm referente à palestra para estudantes, com base na 
narrativa anteriormente apresentada. 

FONTE: CEF – CAU/SC 
RELATOR: - 
ENCAMINHAMENTO: Por realizar uma reunião com a 9MM, com a participação 

da Assessoria Especial, do Conselheiro Mateus 
Szomorovszky, e com a participação por Skype da 
Conselheira Kátia Cristina Lopes de Paula e do Conselheiro 
Christian Krambeck, para alinhamento das expectativas em 
relação ao formato da narrativa para estudantes, no dia 16 
de março, às 11 horas, na sede do CAU/SC. 

... 
 
4. ENCERRAMENTO: 

 
As 18h do dia 09 de março de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 3ª 
Reunião da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina.  
 
 
 
 
Kátia Cristina Lopes de Paula                          ____________________________________ 
Coordenadora 
 
Christian Krambeck                                           ______________________________________ 
Coordenador Adjunto    
 
Leonardo Henrique Dantas                             ______________________________________ 
Membro 
 


