
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEF-CAU/SC 

ASSUNTO 
Termo de referência para contratação de empresa para a coordenação 
e execução da Premiação Acadêmica CAU/SC 2020 

  

DELIBERAÇÃO Nº 71/2020 – CEF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF - CAU/SC, reunida ordinariamente, no dia 
25 de novembro de 2020, com  participação virtual (à distância) dos conselheiros, nos termos 
da autorização estabelecida no item 2 da  Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 
de março de 2020, c/c com a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 02, de 18 de março de 
2020 e com §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe 

conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando a importância da Premiação Acadêmica 2020 no âmbito do CAU/SC. 
 
Considerando que o conselho de Arquitetura e Urbanismo possui um corpo de funcionários 
reduzido, não contando com um setor específico para organização, coordenação e execução 
de um projeto de grande vulto, como o da Premiação Acadêmica. 
 
Considerando a disponibilidade financeira para o projeto; 
 
Considerando a necessidade de incentivar as boas práticas de ensino e formação. 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Aprovar a minuta do Termo de Referência para contratação de empresa para 

coordenação e execução da Premiação Acadêmica CAU/SC 2020; 

2. 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. Encaminhar a minuta a Assessoria Jurídica para parecer jurídico final e sequência nos 

trâmites internos. 

4. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
Com 03 (três) votos favoráveis dos conselheiros Diego Daniel, Jaqueline Andrade e Valesca 
Marques; (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências.  
 

Florianópolis, 25 de novembro de 2020. 
 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC:  
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

  



 

 

 
11 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Jaqueline Andrade (Coordenadora Adjunta) x    

Valesca Marques (titular) x    

Diego Daniel (suplente) x    

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 11ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 25/11/2020 

Matéria em votação: Termo de Referência para execução da Premiação Acadêmica do 

CAU/SC.  

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

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Jaqueline 

Andrade 

 

 
 


