
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEF, Instituições de Ensino 

ASSUNTO Convidados para o segundo encontro do 3º Encontro de Coordenadores 

  

DELIBERAÇÃO Nº 48/2020 – CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 29 
de julho 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 do CAU/SC, estabelecida pelo 
art. 93 do Regimento Interno, de zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e 
Urbanismo; 
 
Considerando o 3º Encontro de Coordenadores, que está sendo realizado em formato on-line, 
e as falas dos coordenadores de curso no primeiro dia do evento (já realizado em 15 de julho 
deste ano), quanto às dificuldades enfrentadas no ensino remoto de Arquitetura e Urbanismo 
durante a pandemia de COVID-19; 
 
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 – Convidar representante da ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo, para participar do segundo dia de encontro do 3º Encontro de Coordenadores, a 
ser realizado em 12 de agosto de 2020, com fala de aproximadamente 20 minutos, sobre o 
ensino de Arquitetura e Urbanismo em tempos de isolamento social (tema do evento); 
 
2 – Convidar representante da ACEARQ – Associação Catarinense de Escolas de Arquitetura 
e Urbanismo, para participar do segundo dia de encontro do 3º Encontro de Coordenadores, 
a ser realizado em 12 de agosto de 2020, com fala de aproximadamente 20 minutos, sobre o 
ensino de Arquitetura e Urbanismo em tempos de isolamento social (tema do evento); 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 03 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, Jaqueline 
Andrade e Valesca Menezes Marques; (zero) voto contrário; 0 (zero) abstenção e 0 
(zero) ausência.   

 
Florianópolis, 29 de julho 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 



 

 

 
 
 
 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Rodrigo Althoff Medeiros (coordenador) x    

Jaqueline Andrade (coordenadora adjunta) x    

Valesca Menezes Marques x    

 

Histórico da votação 

Reunião: 7.ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 29/07/2020 

Matéria em votação: Convidados para o segundo encontro do 3º Encontro de 
Coordenadores 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Luiza Mecabô Presidente da Reunião: Rodrigo Althoff 
Medeiros 

 

 
 
 


