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PROCESSO - 

INTERESSADO CEF-CAU/SC 

ASSUNTO 
Ações do planejamento 2023 – Projetos CEF-CAU/SC – Detalhamento 
CAU NAS ESCOLAS 

  
DELIBERAÇÃO Nº 013/2023 – CEF-CAU/SC 

 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CAU/SC, reunida ordinariamente, de forma 
virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589/2021, e presencial, nos termos da 
Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, 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 em “zelar pelo 
aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo, respeitado o que dispõem os 
artigos 2°, 3°, 4°, 24, 28, 34 e 61 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010” (Regimento 
Interno do CAU/SC); 
 
Considerando a Proposta de Programação Orçamentária do CAU/SC para o exercício 2023, 
aprovado por meio da Deliberação Plenária do CAU/SC nº 699/2022; 
 
Considerando a necessidade de planejamento para implementação do projeto “CAU NAS 
ESCOLAS” no ano de 2023; 
 
Considerando a necessidade de obtenção de indicadores de desempenho sobre “CAU NAS 
ESCOLAS” no ano de 2023; e 
 
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 - Definir como diretrizes de organização do projeto “CAU NAS ESCOLAS” para 2023: 
 

a) Serão realizadas palestras em cursos de arquitetura e urbanismo na modalidade 
presencial em Santa Catarina; 
 

b) O projeto deve ser amplamente divulgado pela comunicação do CAU/SC, devendo 
manter no website do CAU/SC um formulário para pedido de palestra para os cursos, 
constando os seguintes dados: nome do curso, código e-MEC, nome do 
coordenador, contato (telefone e e-mail), data e horário proposto. As inscrições 
ficarão disponíveis ao longo do ano de 2023 e devem ser solicitadas com no mínimo 
30 dias de antecedência;   

 
c) Encaminhar, pela Assessoria da CEF, e-mail às coordenações dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – com contato disponível - divulgando a 
matéria relacionada e o local de pedido de palestra; 

 
d) Propor agenda com cursos de arquitetura e urbanismo em regiões em que seja 

possível conciliar eventos do CAU/SC com a participação de conselheiros membros 
da CEF-CAU/SC; 
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e) As escolas que já solicitaram palestra, terão seu pedido analisado pela Coordenação 
da CEF e encaminhado pedido de convocação à Presidente; 

 
f) A palestra será realizada, preferencialmente, pelas conselheiras da CEF-CAU/SC, 

de forma remota ou presencial, a depender da disponibilidade e solicitação; e 
 

g) A palestra terá como foco os alunos das últimas fases, podendo ser ministrada dentro 
de uma disciplina ou em evento específico; 
 
 

2 - Aprovar o formulário de pesquisa de satisfação, nos termos do anexo I, a ser aplicado aos 
participantes das palestras em formato digital de preenchimento, preferencialmente, vinculado 
à emissão do certificado de participação no evento. 
 
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO  
DO CAU/SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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ANEXO I 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
DATA: 

 

 
 

FASE DO CURSO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Caso não seja estudante, qual seu cargo: 

 

SUGESTÕES 

Na sua opinião, faltou tratar sobre 
algum assunto? Se sim, qual?   

 
 

O formato da palestra foi 
satisfatório? Se não, por gentileza, 
trazer contribuições. 

 
 
 
 

Você acha adequada esta palestra 
para sua fase de curso? Caso não, 
qual momento você considera mais 
apropriado? 

 
 
  

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

PROJETO: CAU NAS ESCOLAS 

     

 
    

 Como você avalia: ÓTIMO BOM SUFICIENTE REGULAR FRACO TOTAL 

1 Apresentação do conteúdo       

2 O conteúdo        

3 O tempo de palestra       

4 Formato digital       

5 O ministrante da palestra        

6 Apreensão do conteúdo        
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2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF - CAU/SC 
 

Folha de Votação 
 

Função  Conselheiro (a) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Rosana Silveira X    

Coordenadora Adjunta Silvya Helena Caprario X    

Membro  Fárida Mirany de Mira X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEF - CAU/SC:  2ª Reunião Ordinária de 2023. 

Data: 15/02/2023. 
 
Matéria em votação: Ações de planejamento 2023 – Projeto CAU NAS ESCOLAS. 
 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (03) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretária da Reunião: Assistente 
Administrativa - Julianna Luiz Steffens 
 

Condutora da Reunião: Coordenadora Rosana 
Silveira 
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