
 

 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CEP/SC 

ASSUNTO 
Proposta preliminar da estrutura do Evento da Semana do Exercício 
Profissional 

  

DELIBERAÇÃO Nº 131/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida 
extraordinariamente no dia 17 de dezembro 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 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando o cronograma previsto no Termo de Referência do Projeto “Diagnóstico sobre 
os impactos da pandemia Covid-19 na atuação profissional dos Arquitetos e Urbanistas 
Catarinenses objetivando a realização da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura e 
Urbanismo”, que contempla as etapas do projeto, sua duração de 100 dias no total, a vigência 
do contrato de 6 (seis) meses assim como o cronograma dos pagamentos, aprovado pela 
Deliberação nº 78/2020 – CEP – CAU/SC e cujas alterações foram aprovadas pela 
Deliberação n°82/2020 – CEP – CAU/SC; 
 
Considerando o determinado na Deliberação CEP/SC nº 129/2020 que deliberou por alterar 
o calendário de execução do projeto, previamente acordado com a empresa contratada, 
executando a 3º Etapa durante o mês de janeiro de 2021, referente a realização de seis 
encontros virtuais, em cada uma das Mesorregiões Catarinenses, entregando após esta 
etapa, o “Relatório Estratégico do Diagnóstico e Ações” e realizando o evento “SEMANA DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO’ do dia 8 ao 12 de 
fevereiro de 2021; 
 
Considerando a importância da definição e aprovação junto ao Conselho Diretor do CAU/SC, 
da Proposta dos conteúdos dos eventos da Semana do Exercício Profissional em Arquitetura 
e Urbanismo pela atual conformação da Comissão de Exercício Profissional, idealizadora do 
projeto; 
 
DELIBERA: 
 
1 – Por aprovar que o evento ocorra de segunda a sexta, nos períodos matutino e vespertino, 
com a seguinte estrutura: 
 

1º Dia – Manhã – Debate inicial sobre o contexto da Pandemia na vida dos arquitetos 
e apresentação dos resultados com sensibilização. Plenária em formato de roda de 
discussão;  
1º Dia – Tarde – Apresentação de conteúdo motivacional com o tema “chamado para 
a ação e liderança”; 
 
2º Dia – Manhã e Tarde – Foco em um perfil “Arquiteto Empreendedor” com 3 cases 
sobre gestão de projetos, gargalos sobre projetos e obras e fortalecimento de time de 
trabalho remoto; plenária em formato de roda de discussão; 
 
3º Dia – Manhã e Tarde – Foco em um perfil “Arquiteto /Escritório Consolidado” 
buscando atualização em estratégias e ferramentas de trabalho; 
 



 

 

4º Dia – Manhã e Tarde – Foco em perfil “Arquiteto Geração Millenial”, jovem arquiteto 
buscando inserção no mercado e posicionamento profissional em redes sociais; 
 
5º Dia – Manhã – Foco na tecnologia, gestão de equipe, reunião com clientes, etc; 
5º Dia – Tarde – Networking e coletividade no mercado da arquitetura e rodada de 
apresentações entre participantes por temas de interesses;  

 
 
2 – Por definir que a 3ª Etapa se realize nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de janeiro de 2021. 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
* 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.   
 
 
 
 

___________________________________________ 
Antônio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência  



 

 

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden X    

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Felipe Braibante Kaspary  X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 6ª Reunião Extraordinária de 2020. 

Data: 17/12/2020 

Matéria em votação: Proposta preliminar da estrutura do Evento da Semana do Exercício 
Profissional. 

Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstenções (0) Ausências (00) Total (04) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Everson Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


