
 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 

HOMENAGEM “HONRA AO MÉRITO EM ARQUITETURA E URBANISMO” 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC e o 
COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 
SANTA CATARINA – CEAU/SC tornam pública a abertura do processo para concessão da 
homenagem “Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo” – Ano 2020, com a finalidade de 
homenagear pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado e contribuído para o 
desenvolvimento técnico-científico da Arquitetura e Urbanismo, na defesa do profissional e da 
profissão ou realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da Arquitetura e Urbanismo, 
com fundamento legal na Portaria Normativa nº 08, de 28 de setembro de 2017 e na forma 
estabelecida neste Edital. 

1. DO CRONOGRAMA: 

Ação ou providência: Prazos: 

1. Aprovação de Edital pelo CEAU-CAU/SC 
Até 13 de agosto de 2020 

2. Aprovação do Edital pelo Plenário do CAU/SC 
14 de agosto de 2020  

3. Publicação do Edital   
18 de agosto de 2020  

4. Período de inscrições (indicações deverão 
constar em envelope fechado nos termos do item 
4.2 deste Edital)   

19 de agosto à 02 de outubro de 
2020 

5. Reunião do CEAU para julgamento das propostas 
de indicações recebidas  

De 15 à 29/10/2020 

6. Encaminhamento ao Plenário do CAU/SC para 
homologação   

Até dia 01/11/2020 

7. Aprovação das indicações pelo Plenário do 
CAU/SC 

13 de novembro de 2020 

8. Divulgação da escolha dos homenageados  
Até 31 de novembro de 2020 

9. Entrega da honraria aos agraciados, solenemente, 
em festividade alusiva ao Dia do Arquiteto e 
Urbanista ou Encontro Anual dos Arquitetos e 
Urbanistas de Santa Catarina 

Dia 15/12/2020 

(ou data próxima) 

2. DO OBJETO: 

2.1. Este Edital de Chamada Pública visa promover a indicação e posterior seleção de 
pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento 
técnico-científico da Arquitetura e Urbanismo, na defesa do profissional e da profissão ou 
realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da Arquitetura e Urbanismo, a fim de que 
recebam a homenagem “Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo”.  



 

 

2.2. A homenagem é constituída de Medalha e de Diploma de Honra ao Mérito em 
Arquitetura e Urbanismo, na forma, modelos, dimensões, cores e demais características 
definidas pelo Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU/SC, 
o CEAU/SC. 

3. DAS CATEGORIAS: 

3.1.  A homenagem será concedida a pessoas naturais, indicadas em três categorias:  
3.1.1 Contribuição profissional, no campo da Arquitetura e Urbanismo e da valorização do 
profissional, abrangendo duas subcategorias: 
3.1.1.1. Do Arquiteto e Urbanista; 
3.1.1.2. Do Jovem Arquiteto e Urbanista. 
3.1.2.  Contribuição honorífica, no plano de desempenho social, político e administrativo. 
3.1.3. Contribuição benemérita, na área de doação material que tenha propiciado o 
surgimento ou o desenvolvimento de entidades que prestam relevantes serviços à sociedade. 

3.2. Cada categoria homenageará apenas 1 (um) indicado a cada ano, sendo que este não 
poderá concorrer novamente na mesma categoria e nem ser indicado em nova categoria no 
prazo de 5 (cinco) anos. 

3.3. Não poderão ser indicados, durante os seus mandatos, os Conselheiros e Conselheiros 
Suplentes do CAU/SC, os integrantes do Colegiado Permanente de Entidades de Arquitetura 
e Urbanismo do CAU/SC e de comissões temporárias do CAU/SC. 

3.4. Não poderão receber a homenagem pessoas que tiverem sofrido sanções disciplinares 
decorrentes de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU.  

3.5.  Para os candidatos indicados a categoria referida no item 3.1.1.1., deverão ser 
observados, ainda: 
3.5.1.  Ter no mínimo dez anos de graduação em Arquitetura e Urbanismo; 
3.5.2. Ser registrado e estar em dia com as obrigações no CAU/SC; 
3.5.3. Ter contribuído para o aprimoramento das técnicas da Arquitetura e Urbanismo, quer 
na empresa privada, quer no setor público; ou 
3.5.4. Ter contribuído para que as técnicas da Arquitetura e Urbanismo se projetem perante 
a sociedade como instrumento eficaz; ou 
3.5.5.  Ter contribuído para a projeção da classe profissional dos Arquitetos e Urbanistas, 
mediante atos efetivos reconhecidos pela sociedade. 
 
3.6. Para os candidatos indicados a categoria referida no item 3.1.1.2., deverão ser 
observados, ainda: 
3.6.1. Ter idade inferior a 35 (trinta e cinco) anos; 
3.6.2. Ser registrado e estar em dia com as obrigações no CAU/SC; 
3.6.3. Ter contribuído para o aprimoramento das técnicas da Arquitetura e Urbanismo, quer 
na empresa privada, quer no setor público; ou 
3.6.4. Ter contribuído para que as técnicas da Arquitetura e Urbanismo se projetem perante 
a sociedade como instrumento eficaz; ou 
3.6.5. Ter contribuído para a projeção da classe profissional dos Arquitetos e Urbanistas, 
mediante atos efetivos reconhecidos pela sociedade. 

3.7. Para os candidatos indicados para a categoria referida no item 3.1.2., deverão ser 
observadas as atividades empresariais, classistas ou políticas que tenham apresentado 



 

 

trabalho de efetiva contribuição ao desenvolvimento da profissão do Arquiteto e Urbanista ou 
prestados relevantes serviços à sociedade. 

3.8.  Para os candidatos indicados para a categoria referida no inciso item 3.1.3., deverão 
ainda ser observados os profissionais ou Entidades da Arquitetura e Urbanismo ou não, que 
tenham, por meio de doações materiais, contribuído para a criação, manutenção e 
desenvolvimento de entidades como Universidades, Fundações, Faculdades Isoladas, 
Centros Assistenciais ou de Pesquisa, dentre outras. 

4. DAS INDICAÇÕES: 

4.1. Qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, entidade representativa da arquitetura e 
urbanismo ou não, poderá indicar os nomes de candidatos a receber a Honraria, desde que 
acompanhados dos seguintes documentos: 
4.1.1. Proposta de indicação de candidato à Honraria, devidamente preenchida, de acordo 
com o modelo previsto no Anexo I deste Edital.   
4.1.2. Curriculum vitae do candidato, de acordo com a orientação padrão prevista Anexo II; 
4.1.3. Outras informações que o proponente julgar necessárias para o esclarecimento do 

processo. 
 
4.2. As indicações (e seus respectivos documentos) serão recepcionadas pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, somente no formado eletrônico (em 
decorrência da pandemia da Covid-19!), conforme segue: 
4.2.1. Via e-mail para secretaria@causc.gov.br até dia 02/10/2020, com as seguintes 
informações na mensagem eletrônica: 
4.2.1.1. Assunto: Indicação – Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo 
4.2.1.2. Corpo do e-mail:  

Ao CEAU/CAU/SC  
Edital de Chamada Pública 02/2020 – Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo 
Categoria indicada: [indicar categoria] 
Nome do Proponente:  
Endereço do Proponente: 
Telefones de Contato: 
E-mail de contato: 

4.2.1.3. Anexo ao e-mail:  
4.2.1.3.1. O formulário da indicação preenchido e assinado conforme Anexo I, no formato 
PDF; 
4.2.1.3.2. O curriculum devidamente preenchido conforme Anexo II, no formato PDF;  
4.2.1.3.3. Documentos adicionais que entender pertinente, no formato PDF.  
 
4.3. O CEAU-CAU/SC poderá solicitar informações adicionais e/ou a conferência de validade 
dos documentos apresentados.   
 
4.4. Os processos de indicação extemporâneos serão devolvidos. 
 
5. DO JULGAMENTO: 

5.1.  O julgamento das indicações será feito pelo Colegiado Estadual de Entidades de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CEAU/SC em reunião e as decisões tomadas 
pelo voto da maioria dos seus integrantes presentes.  

mailto:secretaria@causc.gov.br


 

 

5.2.   A seleção das indicações dos nomes para a honraria nas diversas categorias far-se-á 
após votação dos integrantes do CEAU/SC. 
5.2.1.  Em havendo consenso poderá ser dispensada a votação para aquela indicação. 
5.2.2. Em caso de empate, a Coordenadora do CEAU/SC proferirá o voto de desempate.  
 
5.3. Os candidatos serão julgados com absoluta imparcialidade, considerando: 
5.3.1. A concretização de um sistema de mérito, capaz de ressaltar conduta, desempenho e 
produção como feitos marcantes de contribuição à Arquitetura e Urbanismo; 
5.3.2. A relevância de princípios éticos, culturais e científicos, nas diferentes práticas 
profissionais, particularizadas e contextualizadas; 
5.3.3. A inquestionável importância da promoção de ações construtivas e exemplares, no 
âmbito das relações interpessoais e intersociais; 
5.3.4. A valorização da Arquitetura e Urbanismo em constante aprimoramento, articulado com 
a sociedade; 
5.3.5. A valorização dos expoentes da profissão, como estímulo ao reconhecimento do 
exercício profissional; 
5.3.6. O imperativo da sociedade moderna de tornar evidentes e explícitos fatos e construções 
memoráveis, como processo informativo e formativo; 
5.3.7. O notório desempenho profissional e cultural.  
 
5.4. Para todos os candidatos, deverão ser observados, ainda: 
5.4.1. A justificativa da proposição; 
5.4.2. Indicação da categoria para a qual está sendo feita a proposta; 
5.4.3. Não ter sofrido condenação ético-disciplinar. 

5.6. Os integrantes do CEAU/SC deverão também atentar-se aos requisitos previstos nos 
itens 3.5 à 3.8 deste Edital.  

5.7. Qualquer integrante do CEAU/SC poderá solicitar que seja consignada em ata a sua 
opinião, no caso de ter sido minoria no processo de votação. 

5.8. Lavrar-se-á ata específica da reunião que conterá a lista de candidatos indicados, de 
acordo com o modelo previsto no Anexo III da Portaria Normativa CAU/SC nº 08/2017, e 
deverá ser assinada por todos os integrantes do CEAU/SC presentes na reunião.  

5.9. A ata concisa, com a Lista de Candidatos Escolhidos por Categoria à Honra ao Mérito em 
Arquitetura e Urbanismo deverá ser apresentada ao Plenário do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina até a primeira quinzena de novembro de 2020. 

5.10. Das decisões do CEAU/SC caberá recurso somente para ao Plenário do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina.  

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 
 
6.1.  Compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina dar ampla 
divulgação do resultado dos indicados selecionados pelo CEAU/SC e homologados pelo 
Plenário do CAU/SC, em seu sítio eletrônico e mídias sociais.  
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 



 

 

7.1. Os casos omissos, bem como a interpretação de suas disposições, serão supridos por 
meio de súmulas ou propostas do CEAU/SC, com o referendum do Plenário do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC.  

Florianópolis, 18 de agosto de 2020. 

 
 

 
DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO 

Presidente do CAU/SC 
 

 

 
DANIELA ACORRINTE LOPES 

Coordenadora do CEAU/SC 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I  
 

PROPOSTA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO À HONRARIA 
 
PROPONENTE  
Nome:____________________________________________________________________ 
Contatos do proponente: (___)_________________________________________________    
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
 
CANDIDATO  
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
Data Nasc.: ___/___/___ Nacionalidade:____________ Naturalidade:__________________ 
 
Profissão: __________________ Função Atual: ____________________________________ 
 
Endereço Resid.: ____________________________________________________________ 
 
__________________________ Cidade: _______________ UF: ___ CEP: _____________ 
 
Telefones/Fax/E-Mail: ________________________________________________________ 
 
Endereço Funcional: _________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________ UF: ____ CEP: ____________________ 
 
Telefones/Fax/E-Mail: __________________________________________________ 
 
- É Conselheiro do CAU/SC?       ( ) Sim ( ) Não 
- Sofreu sanções disciplinares pelo Código de Ética?   ( ) Sim ( ) Não 
- Possui Registro no CAU? ( ) Sim ( ) Não                       N.º CAU/_________________________ 
- Está em dia com suas obrigações no CAU?     ( ) Sim ( ) Não 
- Curriculum vitae do candidato em anexo?     ( ) Sim ( ) Não 
- Está sub judice ou respondendo a inquérito civil?    ( ) Sim ( ) Não 
- Foi condenado em qualquer foro ou instância?     ( ) Sim ( ) Não 
 
Outras informações: 
_______________________________________________________________________ 
 
CONDECORAÇÕES RECEBIDAS: 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
 
 
 
 
Assinatura do Proponente: 
____________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO II – CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nome:             

Formação profissional: 

            

            

             

Áreas de atuação: 

            

            

             

Produção bibliográfica: 

            

            

             

Eventos que participou: 

            

            

             

Condecorações recebidas: 

            
            
            
             

 

 

 

 

 


