
 

 

ROCESSO  

INTERESSADO CEF 

ASSUNTO 
Alteração do objeto do edital de Chamada Pública 2020 para seleção 
de projetos com foco em ações emergenciais no combate à pandemia 
provocada pelo COVID-19 no estado de Santa Catarina. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 32/2020– CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 29 
de abril 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 a finalidade da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/SC de zelar pelo 
aperfeiçoamento do ensino e formação em arquitetura e urbanismo, incentivando e realizando 
ações que estimulem a promoção da educação e da formação profissional continuada nos 
termos do art.93 do Regimento Interno do CAU/SC;  
 
Considerando a Deliberação Plenária do CAU/SC nº 489/ 2020 que estabelece em seu item 
6 “Suspender a execução de projetos até 30 de maio de 2020, salvo os que forem 
emergenciais para impulsionar a mitigação dos prejuízos causados pela pandemia, 
situação em que deverá ser analisado previamente pelas comissões pertinentes e autorizado 
pelo Conselho Diretor” 
 
Considerando a necessidade de revisão do Planejamento previsto para as atividades da 
Comissão em função da crise gerada pelo COVID-19; 
 
Considerando a necessidade de reforçar as possibilidades de elaboração de ações efetivas 
no âmbito do ensino e da formação para mitigar os efeitos dessa crise, ou até mesmo 
contribuir para o auxílio ao combate da disseminação pelo COVID-19; 

Considerando que o instrumento mais eficaz na busca por soluções é a ciência, utilizando o 
conhecimento de excelência, a formação e a qualificação técnica e, por este motivo, a CEF/SC 
objetiva mobilizar estudantes, profissionais e Instituições de Ensino Superior de Arquitetura e 
Urbanismo no combate à pandemia.  
 
Considerando que a análise e a decisão sobre a alteração do objeto do edital de chamada 
pública da CEF/SC foram realizadas após a publicação da Deliberação nº 18/2020;  
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC.  
 
 
 
DELIBERA:  
 
1 –  Por aprovar a minuta preliminar do edital de Chamamento Público para patrocínio de 
projetos com foco em ações emergenciais que promovam o enfrentamento à pandemia 
provocada pelo COVID-19 no Estado de Santa Catarina a partir da Arquitetura e Urbanismo; 
 



 

 

2 - Por aprovar que caso haja necessidade de realizar ajustes na minuta, por questões 
administrativas ou legais do CAU/SC, com vistas a agilizar o processo, a coordenação da 
CEF-CAU/SC poderá ser consultada por e-mail e a adequação realizada pela assessoria da 
CEF-CAU/SC. As modificações serão informadas aos demais membros da comissão na 
próxima reunião ordinária ao feito; 
 
3- Por revogar a Deliberação nº 18/2020 da Comissão de Ensino e Formação – CEF do 
CAU/SC devido à alteração do seu objeto;  
 
4- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 
Com 02 (dois) votos favoráveis das conselheiras Silvana Maria Hall e Valesca Menezes 
Marques (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 1 (uma) ausência.   

 
 

Florianópolis, 29 de abril 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 
 

4 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Rodrigo Althoff Medeiros (coordenador)    x 

Silvana Maria Hall (coordenadora adjunta) x    

Valesca Menezes Marques x    

 

Histórico da votação 

Reunião: 4ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 29/04/2020 

Matéria em votação: Alteração do objeto do edital de Chamada Pública 2020 para seleção 
de projetos com foco em ações emergenciais no combate à pandemia provocada pelo 
COVID-19 no estado de Santa Catarina. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Luiza Mecabô Presidente da Reunião: Silvana Maria Hall 
(coordenadora adjunta) 

 


