
 

 

 
 
 
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de 
Seleção do Concurso de Fotografias e 
Croquis do CAU/SC, realizada no dia sete 
do mês de maio de dois mil e vinte, no 
formato online. 
 
 
 

Ao sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), 1 
com participação virtual (à distância) por meio do perfil corporativo do CAU/SC na 2 
plataforma Zoom, reuniram-se os membros da Comissão Julgadora do Concurso de 3 
Croquis e Fotografias do CAU/SC – edital de concurso 01/2019, a Arquiteta e Urbanista 4 
Daniela Pareja Garcia Sarmento (Presidente do CAU/SC), a Arquiteta e Urbanista 5 
Elisabete França (representante da comissão científica do Congresso Mundial de 6 
Arquitetos UIA 2021), o engenheiro de operações mecânicas e professor Claudio Brandão 7 
(especialista em fotografia); o fotógrafo Lio Simas (fotógrafo profissional) e o Arquiteto e 8 
Urbanista Ricardo Monti (especialista em croquis), nomeados através de Portaria 9 
Ordinatória nº 37 de 13 de dezembro de 2019, além do Assessor Especial da Presidência, 10 
Antonio Couto Nunes, que assessorou a comissão, a fim de analisar e julgar as imagens 11 
inscritas no concurso, exclusivamente sobre os aspectos definidos no edital de concurso nº 12 
01/2019. Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da 13 
reunião e a leitura da ordem do dia. Foram recebidas 113 (cento e treze) fotos e 54 14 
(cinquenta e quatro) croquis para análise da comissão. Foi realizada uma breve 15 
apresentação dos membros presentes, uma introdução ao sistema de votação online e 16 
explicação sucinta relativa às regras previstas no edital, foi informado que a reunião seria 17 
gravada para arquivamento interno, para garantia da veracidade das informações 18 
apresentadas, uma vez que que a reunião foi realizada à distância. O regulamento (anexo I 19 
do edital) foi enviado previamente aos membros da comissão, que realizaram alguns 20 
questionamentos pontuais à respeito. O login para acessar a ferramenta online foi enviado 21 
diretamente ao e-mail dos membros, que acessaram o painel sem maiores problemas. O 22 
único que teve uma dificuldade foi o arquiteto Ricardo Monti, assim foi gerado uma nova 23 
senha para acesso ao painel. O arquiteto também questionou-se sobre a possibilidade de 24 
visualizar todas as imagens em uma mesma tela, para um panorama do conjunto de 25 
inscrições. O Assessor Antonio informou que infelizmente não seria possível, a ferramenta 26 
online de votação não permitia esta opção. Na sequência, na forma do item 6.4. do Anexo I 27 
do Edital, a Comissão Julgadora teve acesso às imagens diretamente no sistema para a 28 
avaliação, classificação e julgamento, sem ter acesso a identificação dos participantes. 29 
Foram atribuídas notas individuais sobre cada imagem avaliada, sendo estas registradas 30 
diretamente no sistema, em conformidade com o item 6.7 do regulamento. O Assessor 31 
esclareceu os critérios de classificação, sobretudo em relação ao dimensionamento 32 
mínimo das imagens, previsto no item 5.3 do anexo I (regulamento). Ao final, após debate 33 
entre os membros, sugeriu-se que fosse realizada uma nova reunião com a possibilidade 34 
de se reavaliar as notas individuais, baseadas no debate conjunto entre os membros. Na 35 
oportunidade, a coordenação de TI do CAU/SC viabilizará uma visualização conjunta das 36 
20 imagens selecionadas em cada categoria, para otimizar o debate entre os membros da 37 
comissão. A comissão definiu por realizar uma nova reunião online no dia 14 de maio de 38 
2020 às 13:30 horas, até às 17:30. Nada mais havendo a tratar, as 17h36 (dezessete 39 
horas e trinta e seis minutos), declarou encerrada a reunião ordinária da Comissão 40 
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