
 

 
SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEF-CAU/SC – 2020 - ONLINE 

 

DATA 19/10/2020 HORÁRIO  14h – 18h00min 

LOCAL Plataforma de reuniões virtuais do CAU/SC 

 

ASSESSORIA 
Marina Lemos Lameiras  
Fernando Volkmer 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Jaqueline Andrade  Coordenadora Adjunta 14h 17h30 

Valesca Menezes Marques Membro  14h 17h30 

Everson Martins – CEP Coordenador CEP 14h 17h30 

 

Ausências justificadas 

 

Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivo de Saúde 

 
 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Não Houve. 

 

Comunicação 

 

Responsável  

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Reformulação da Palestra do projeto CAU nas Escolas 

Fonte CEF 

Relator CEF e CEP 

Encaminhamento 

A proposta de reestruturação seria para a próxima gestão, 
desenvolvendo um cronograma contemplando as ideias levantadas. 
Algumas ideias que surgiram: 

 Ampliar os temas do CAU na Escolas: 
• CED - Questões éticas 
• CEP - Temas relacionados ao mercado de trabalho, 

concorrência e oportunidades; 
• ATHIS - Habitação de interesse Social 
• CPUA – Patrimônio, Cidades 2030, Acessibilidade 



 

 Ampliação da capacidade da plataforma de reuniões online para 
possibilitar a participação de mais alunos de mais de uma escola 
no mesmo evento. Foi sugerida a contratação de plano para 500 
pessoas simultaneamente. 

 Contratação de empresa externa para desenvolvimento de um 
site responsivo e interativo com informações classificadas de 
acordo com a fase da graduação do aluno. Como referência, foi 
sugerido o site do Banco do Brasil, que tem um espaço exclusivo 
para funcionários com o objetivo de promover treinamento e 
informações. 

• Baseado na “gameficação” da informação, com 
interações mais lúdicas, como o preenchimento de 
um RRT, acessos ao SICCAU, etc.  

• Com conteúdo em vídeo curtos e objetivos, 
alimentados de tempos e tempos pelo CAU. 

• Biblioteca com informações sobre normas e 
informações relativas a profissão, mais focado aos já 
formados. 

 Implementação da Escola no CAU, onde turmas poderiam 
passar um determinado período de tempo conhecendo o 
funcionamento do CAU, tendo um acolhimento e fomentando o 
sentimento de pertencimento mesmo antes de terem seus títulos 
ou registros. 

 
 

Florianópolis, 19 de outubro de 2020 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CEF realizada de forma virtual no dia 25/11/2020, 
com os votos favoráveis dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, Diego Daniel e Jaqueline 
Andrade. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 
2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
__________________________________                                                                         
Antonio Couto Nunes – Assessor Especial 
da Presidência 
 
 

__________________________________ 
 Fernando Volkmer – Secretário 
 

 

 


