
 

 

 
 
 
Ata da Reunião 3ª Ordinária da Comissão 
de Seleção do Concurso de Fotografias e 
Croquis do CAU/SC, realizada no dia vinte e 
cinco do mês de maio de dois mil e vinte, 
no formato online. 
 
 
 

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às 13:00 (treze horas), com 1 

participação virtual (à distância) por meio do perfil corporativo do CAU/SC na plataforma 2 

Zoom, reuniram-se os membros da Comissão Julgadora do Concurso de Croquis e 3 

Fotografias do CAU/SC – edital de concurso 01/2019, a Arquiteta e Urbanista Daniela 4 

Pareja Garcia Sarmento (Presidente do CAU/SC), a Arquiteta e Urbanista Elisabete França 5 

(representante da comissão científica do Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021), o 6 

engenheiro de operações mecânicas e professor Claudio Brandão (especialista em 7 

fotografia); o fotógrafo Lio Simas (fotógrafo profissional) e o Arquiteto e Urbanista Ricardo 8 

Monti (especialista em croquis), nomeados através de Portaria Ordinatória nº 37 de 13 de 9 

dezembro de 2019, além do Assessor Especial da Presidência, Antonio Couto Nunes, que 10 

assessorou a comissão, para concluir a análise das imagens inscritas no concurso e 11 

definição das menções honrosas em cada uma das categorias. Após verificação e 12 

constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. O Assessor Antonio 13 

informou que em atendimento ao edital e ao regulamento do concurso, o sistema 14 

apresentará as 7 imagens colocadas entre quarto e décimo em cada categoria (fotografias 15 

e croquis), para que os membros da comissão possam indicar as imagens para as 16 

menções honrosas. Na sequência, na forma do item 6.4. do Anexo I do Edital, a Comissão 17 

Julgadora teve acesso às imagens diretamente no sistema para a avaliação, classificação 18 

e julgamento, sem ter acesso a identificação dos participantes. Após a visualização das 19 

imagens por parte dos membros e breve debate, cada membro indicou no sistema as 20 

imagens que devem receber menção honrosa em cada uma das categorias, e o sistema 21 

calculou automaticamente as indicadas, encerrando o processo do concurso. Ao final, 22 

foram apresentadas aos membros do júri as imagens selecionadas em amabas as 23 

categorias.  Nada mais havendo a tratar, às 13:50 (treze horas e cinquenta minutos), 24 

declarou encerrada a terceira e última reunião ordinária da Comissão Julgadora do 25 

Concurso Público de Croquis e Fotografias do CAU/SC – edital de concurso 01/2019. 26 
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