
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO 
Solicitação de abertura de processo de parceria com a UFSC para 
viabilização de Especialização em ATHIS em 2021 

  

DELIBERAÇÃO Nº 20/2020 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 25 de setembro de 2020, com 
participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da 
Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento 
Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 93 do Regimento 

Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o artigo 3º, inciso XXI do Regimento Interno do CAU/SC, o qual dispõe que 
compete ao CAU/SC, no âmbito de sua jurisdição firmar convênios com entidades públicas 
e privadas, observado o disposto na legislação própria; 
 
Considerando os objetivos do Plano Estratégico de Implementação em ATHIS – PEI-ATHIS, 
que orienta as atividades do CAU/SC no âmbito da ATHIS, em especial às ações 
relacionadas ao objetivo D – Criar uma cultura profissional e social de ATHIS, que possui 
como objetivos específicos promover a ATHIS e os conteúdos pertinentes, como disciplina, 
residência ou especialização do curso de arquitetura e urbanismo e desconstruir a ATHIS 
como prática assistencialista; 
 
Considerando que a Ação D1 do PEI-ATHIS propõe que o CAU/SC deva “Apoiar e fomentar 
a estruturação de Residências e/ou Mestrados Profissionais, em ATHIS nas universidades 
– Modelo UFBA”; 
 
Considerando que os indicadores de eficácia previstos para a ação D1 são: “Realização de 
1 Residência em ATHIS | Habitação Social no Estado de Santa Catarina; Realização de 1 
Especialização em ATHIS no Estado de Santa Catarina”; 

 
Considerando que o CAU/SC fomentou através do edital de chamada pública 02/2019, a 
realização de um Seminário de Residência em Arquitetura e Urbanismo, organizado pela 
entidade IAB/SC e que teve como responsável técnico um professor do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UFSC;  
 
Considerando a solicitação de abertura de diálogo na construção de uma cooperação técnica 
e institucional entre a UFSC, a GRANFPOLIS e o CAU/SC com vistas a implantação de 
curso de especialização para o ano de 2021, sendo que o objetivo deste curso será de 
oferecer uma formação de caráter prático, comunitário e interdisciplinar para atuação em 
ATHIS, com enfoque nas demandas específicas de comunidades e povos tradicionais de 
Santa Catarina;  
 
Considerando a necessidade de ampliar as parcerias e as cooperações técnicas entre as 
instituições e órgãos públicos, a fim de possibilitar ações conjuntas para viabilizar a aplicação 
da Lei 11.888/2008, ou seja, garantir a assistência técnica pública e gratuita para o projeto, 
a edificação, a reforma e a ampliação de habitação de interesse social às famílias de baixa 
renda, bem como, regularizações, fundiária e edilícia, e realização de projetos de 
urbanização com foco na habitação social. 
 
Considerando que o CAU/SC é signatário do Movimento ODS-SC para promoção da Agenda 
2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; e que dentre os ODS o 



 

 

objetivo 17 sugere que a realização de parcerias é fundamental para garantir os meios de 
implementação de ações estratégicas para implementação da Agenda 2030; 
 
DELIBERA POR:  

 
1 – Solicitação de abertura de processo de parceria com a UFSC para viabilização de 
Especialização em ATHIS em 2021; 
 
2 – Encaminhar solicitação de análise ao setor jurídico da viabilidade de  
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 02 votos favoráveis das conselheiras Cláudia Elisa Poletto e Christiane Müller.  

 
Florianópolis, 25 de setembro de 2020. 

 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 
28/2020 do CAU/SC e do item 5.1 da Deliberação Plenária nº 489/2020: 

 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
  



 

 

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Claudia Elisa Poletto (Coordenadora) X    

Christiane Muller X    

     

 

Histórico da votação 

Reunião da Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social: 9ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 25/09/2020 

Matéria em votação: Solicitação de abertura de processo de parceria com a UFSC para 

viabilização de Especialização em ATHIS em 2021 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Claudia Elisa 

Poletto 

 


