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ATA DE JULGAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE FOTOGRAFIAS DE SANTA CATARINA– CAU/SC 

 

Ata referente ao CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE FOTOGRAFIAS DE SANTA CATARINA, de cuja licitação foi 

realizada na modalidade de CONCURSO, com abrangência nacional, e processada em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelas condições estabelecidas em Edital 03/2021 e seus 

anexos. O Processo Administrativo nº 021/2021 contém todos os documentos referentes à realização do concurso 

que tem como finalidade a SELEÇÃO E PREMIAÇÃO de fotografias de Santa Catarina voltadas ao tema 

ARQUITETURA E PAISAGEM URBANA CATARINENSE. Ao décimo dia de dezembro de dois mil e vinte e um, às 

08:30h, em formato virtual, reuniu-se a Comissão Julgadora do Concurso de Fotografias, conforme PORTARIA 

ORDINATÓRIA Nº 038, de 18 de outubro de 2021. Assim, após os atos, verificou-se as seguintes ocorrências: 

Compareceram virtualmente os seguintes jurados: Lio Simas, Thiago Nummer dos Santos, Ronaldo Azambuja, 

Everson Martins, todos profissionais da Fotografia e André Nör, Arquiteto e Urbanista, presidente do CAU/MT. 

Também presente, a assessoria da comissão, o coordenador de eventos do CAU/SC, Fernando Volkmer. Tendo 

quórum mínimo, foi eleito como coordenador da Comissão Julgadora o fotógrafo Lio Simas e como relator o 

assessor Fernando Volkmer. Feitas estas considerações, foi informado aos jurados o acesso às fotografias para 

análise, link este disponibilizado para acesso virtual às imagens, com login e senha. Realizado testes de aceso e 

confirmados positivamente, foi feita a leitura do regulamento e alinhamento dos entendimentos de cada um dos 

critérios de julgamento. Também foi informado o acesso à planilha auxiliar para anotação das notas das propostas, 

sendo individuais para cada um dos jurados. Foi definido pela comissão que as análises seriam de forma individual, 

e que a contabilização de todas as notas com a escolha dos dez melhores trabalhos possibilitaria uma otimização 

da decisão final. Foram feitas análises rápidas, de forma individual e, consolidando os resultados, obtiveram-se 

10 trabalhos mais bem pontuados. Analisando-se, então, mais detalhadamente, com argumentações de todos os 

participantes sobre cada uma das fotografias selecionadas, chegou-se ao acordo entre os seis melhores trabalhos. 

Destes então, após nova discussão e análise mais criteriosa, com argumentação técnica, mas também com um 

viés subjetivo, com licenças poéticas inclusive, definiu-se a ordem de classificação dos três melhores, e a 

confirmação das menções honrosas aos demais três trabalhos na sequência geral. As melhores fotografias estão 

listadas abaixo, em ordem de classificação indicadas pelo ID da foto para preservar a confidencialidade. 

 

Posição Registro ID Nº Média Geral 
1º 290 9,72 

2º 301 9,25 

3º 218 9,24 

Menção Honrosa 219 9,23 

Menção Honrosa 291 9,22 

Menção Honrosa 238 8,81 

 



 

2 de 2 
 

E este foi o resultado da sessão de julgamento e que foi encerrada pelo coordenador determinando a lavratura 

da presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Sendo que a mesma será publicada para 

efeitos legais. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 2021 

 

 

 

Fernando Volkmer 
Coordenador de Eventos do CAU/SC 

Relator da Comissão Julgadora do Concurso 

 Lio Simas 
Fotógrafo 

Coordenador da Comissão Julgadora do Concurso 
   

Everson Martins 
Fotógrafo 

 Tiago Nummer dos Santos 
Arquiteto e urbanista e Fotógrafo 

   

Ronaldo Azambuja 
Fotógrafo 

 André Nör 
Arquiteto e Urbanista 

Presidente do CAU/MT 
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