
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEF, instituições de ensino e alunos de arquitetura e urbanismo 

ASSUNTO Tema especial Premiação Acadêmica 2021 

  

DELIBERAÇÃO Nº 53/2020 – 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 Deliberação nº 39/2020 CEF-CAU/SC, que planejou o lançamento da 
Premiação Acadêmica para o início de 2021, contemplando os semestres de 2019/02, 
2020/01 e 2020/02, e aprovou a seguinte manifestação quanto à não realização da Premiação 
Acadêmica no ano de 2020: 
 

“Prezados alunos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, futuros profissionais 
Arquitetos e Urbanistas, considerando a pandemia da COVID-19 e a suspensão das 
aulas de diversas instituições de ensino, a Comissão de Ensino e Formação do CAU/C 
informa que não realizará a Premiação Acadêmica no ano de 2020.  
Porém, cientes da importância do Trabalho de Conclusão do Curso como uma 
integração do conhecimento adquirido e das habilidades desenvolvidas pelo aluno 
durante o curso, informamos que planejamos que a premiação de 2021 possa 
contemplar a participação dos alunos formados em 2019/02, 2020/01 e 2020/02.” 

 
Considerando que, em março de 2019, foi divulgado o tema especial para a premiação 
acadêmica, que contemplaria os trabalhos inscritos que fossem desenvolvidos no segundo 
semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020; 
 
Considerando a relevância do tema “Arquitetura Efêmera”, a baixa atuação profissional na 
temática, a finalidade do ensino superior de estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente; 
 
Considerando o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, seu eixo temático “Transitoriedade e 
Fluxo” e subeixo “A Arquitetura e o Urbanismo Diante do Transitório”, que explora “as 
experiências sobre o impacto nas formas de pensar a arquitetura e o urbanismo frente ao 
efêmero. As mudanças em relação ao espaços e equipamentos públicos. Como pensar a 
escala, o tipo ou a flexibilidade? Como habitar em trânsito? A arquitetura e o urbanismo para 
os grandes eventos temporários. As cidades, suas infraestruturas e a economia dos grandes 
fluxos das populações em trânsito temporário ou intermitente. Os legados de Copas, das 
Olimpíadas, das Exposições Mundiais nas últimas duas décadas”; 
 
Considerando que alguns dos interessados podem já ter desenvolvidos seus trabalhos de 
conclusão de curso baseados no tema especial divulgados em março de 2019; 
 
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 – Manter o tema especial “Arquitetura Efêmera”, divulgado em março de 2019, para a 8º 
Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, a ser lançada no início 
de 2021; 
 
2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 
Com 02 (dois) votos favoráveis das conselheiras Jaqueline Andrade e Valesca Menezes 
Marques; (zero) voto contrário; 0 (zero) abstenção e 1 (zero) ausência do conselheiro 
Rodrigo Althoff Medeiros.   

 
 

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: Tema especial Premiação Acadêmica 2021 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

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

 


