
 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 17/2017 – CEF/2017 

 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF, reunida ordinariamente em Florianópolis, na sede 

do CAU/SC, no dia 09 de março de 2017, no uso das competências que lhe conferem os artigos 

101, 124 e 124-A, do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto, 

 

Considerando que o Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina é 

uma iniciativa da Comissão de Ensino e Formação - CEF do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, que por meio de Concurso avalia e premia trabalhos de 

conclusão de curso; 

Considerando 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 que em 2017 o prêmio está em sua quinta edição; 

Considerando que a premiação ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2017; 

Considerando a Deliberação CEF nº 04/2017; 

 

DELIBEROU, por unanimidade dos votos: 

 

1. Por solicitar 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; 

2. 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, contemplando as seguintes alterações bem como 
compatibilizado em todo o seu conteúdo os reflexos destas modificações: 

Item 3.1 Poderão participar do Concurso, os estudantes dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do estado de Santa Catarina, que tenham obtido aprovação dos 
seus trabalhos de conclusão de curso de graduação, no segundo semestre de 
2016 ou no primeiro semestre de 2017 de graduação para obtenção do grau 
de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo 

Item  3.3   A inscrição de cada trabalho concorrente será feita, obrigatoriamente, por 
meio da coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, cuja IES e 
respectivo curso tenha sido credenciado para participar do Concurso. Para 
tanto a IES deverá estar regularmente cadastrada 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; 



 

 

Item  4.2 Para credenciamento da IES e respectivo curso de arquitetura e urbanismo será 
exigido que a IES esteja cadastrada no 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; 

Item.9.1 Serão premiados 3 (três) trabalhos selecionados pela CJ classificados em 
primeiro, segundo e terceiro lugar e mais 5 (cinco) menções honrosas. 

Item 9.2 O prêmio no valor de R$5.000,00 será atribuído para o primeiro lugar, no valor 
de R$3.000,00 para o segundo lugar, e no valor de R$2.000,00 para o terceiro 
lugar. Os autores dos 8 (oito) trabalhados receberão um livro. 

Item 10.   CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:  

Data/período Evento 

18/05/2017 Lançamento Oficial do Prêmio 

18/05/2016 Publicação do regulamento e site oficial do Prêmio 

18/05/2017 a 
18/07/2017 

Credenciamento das Escolas de Arquitetura 

25/05/2017 a 
23/09/2017 

Consultas e perguntas 

02/06/2017 a 
30/09/2017 

Respostas das consultas 

25/08/2017 Divulgação dos jurados 

01/09/2017 a 
30/09/2017 

Recebimento dos trabalhos 

Entre 06 e 23/10/2016 Julgamento 

26/10/2017 Divulgação dos trabalhos premiados e menções honrosas, sem 
tornar pública a ata. 

07/12/2017 Solenidade de Premiação, publicação da ata após a solenidade e 
lançamento da Revista comemorativa aos cinco anos da 
premiação 

 

Ano 2018 Exposição itinerante 

 

3. Que sejam consultados os profissionais abaixo relacionados, 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,  e que os jurados sejam remunerados pelo trabalho 
técnico prestado: 

 Titular 01: Edson Mafhuz 

 Titular 02: Mário Figueroa 

 Titular 03: Emerson Vidigal 

 Suplente: A verificar 

 

4. 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 acima apresentado; 



 

 

5. 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; 

6. 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. 

7. 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. 
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