
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEF 

ASSUNTO 
Divulgação do resultado da Premiação Acadêmica 2019 em formato on 
line tendo em vista a situação de emergência provocada pelo COVID- 19 
o estado de Santa Catarina. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 33/2020 – 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 relevância dos projetos inseridos no planejamento estratégico do CAU/SC 
(gestão 2018/2020), aprovados pela Deliberação Plenária nº 249/2018, que contemplam as 
ações voltadas ao ensino e formação;  
 
Considerando as Deliberações nº 34/2019 e 40/2019 da CEF/SC que aprovaram o Termo de 
Referência Premiação Acadêmica 2019 e o formato de contratação;  
 
Considerando o Contrato Administrativo nº 09/2019 do CAU/SC com a empresa Minimum 
vencedora do EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019;  
 
Considerando o cronograma da Premiação Acadêmica 2019, inserido no edital e disponível 
no hotsite da premiação, o qual previa a solenidade de entrega dos Prêmios da Premiação 
Acadêmica de 2019 em 27/3/2020;  
 
Considerando o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, expedido pelo Governador do 
Estado de Santa Catarina, que declarou situação de emergência em todo seu território em 
função de doença infecciosa viral (COBRADE nº 1.5.1.1.0), para fins de prevenção 
enfrentamento à COVID-19;  
 
Considerando a Deliberação Plenária Ad Referendun nº 01, de 15 de março de 2020 (validada 
pela Deliberação Plenária nº 486/2020), que suspendeu todos os eventos, reuniões, 
encontros e atividades coletivas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, 
agendados para acontecer no período de 16 a 31 de março de 2020;  
 
Considerando a sugestão enviada por e-mail pelo professor Arquiteto e Urbanista Eduardo B. 
Lopes no sentido de “realizar a divulgação dos premiados da Premiação Acadêmica 2019 
através de uma “live” e posteriormente realizar uma solenidade simbólica, com professores, 
alunos, instituições e outras autoridades”; 
 
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 solicitar ao Conselho Diretor que a divulgação dos trabalhos premiados e a abertura e 
leitura da ata da sessão de julgamento da Premiação Acadêmica 2019 seja realizada através 
em atividade virtual (online) do CAU/SC, na data da Reunião Plenária do CAU/SC no dia 
15/5/2020, em não sendo possível na data 20/05/2020, em formato a ser definido pela gestão;  
 
2- Por solicitar a Minimum participação no evento on line da divulgação da Premiação 
Acadêmica 2019, visando compartilhar sobre a trajetória da premiação e sua experiência na 
organização.  
 
3- Por convidar os integrantes da comissão julgadora a participar do evento on line da 
divulgação dos trabalhos premiados da Premiação Acadêmica 2019; 
 
4- Por solicitar à comunicação do CAU/SC a criação de um banner e ampla divulgação deste 
evento; 
 
5- Encaminhar a presente deliberação a 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 01 (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: Divulgação do resultado da Premiação Acadêmica 2019 em formato 
on line tendo em vista a situação de emergência provocada pelo COVID- 19 o 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


