
À Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC 

Sou Betina Wildi Lins, candidata à Premiação Acadêmica 2022 do CAU/SC pela 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Dirijo-me a esta Comissão para expor e 

solicitar o que segue: 

Fui informada pela Unisul em 01 de setembro, uma quinta-feira, de que meu 

trabalho de conclusão do curso da graduação em Arquitetura e Urbanismo fora 

selecionado para participar do concurso Premiação Acadêmica 2022 do CAU/SC. O prazo 

para enviar o trabalho ao concurso, no formato determinado pela organização, era até 

05 de setembro às 14:00 horas.  

Somente 04 dias, portanto, entre a comunicação de que meu trabalho fora 

indicado pela universidade e o prazo final para a entrega. Por trabalhar em tempo 

integral, me dediquei ao concurso durante todo o final de semana, sempre em contato 

com os professores envolvidos. 

Dentro do prazo estipulado pela instituição, enviei minha participação. Solicitei, 

via whatsapp, a confirmação de recebimento e verificação dos arquivos por parte dos 

professores.  

Recebi uma solicitação do professor responsável pelo concurso de separar as 

pranchas do projeto. Fiz o processo, verifiquei a integridade dos PDFs e encaminhei 

novamente ao professor.  Como este confirmou o recebimento, imaginei que os arquivos 

estavam corretos.  
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Ontem, dia 26 de setembro, soube que o trabalho havia sido desclassificado, por 

motivo assim indicado:  12.1.5 – Estar no formato .pdf / erro de leitura. Presumo que, ao 

ser enviado ao concurso pelo professor responsável, o arquivo tenha sido corrompido, 

impossibilitando a sua abertura, já que o arquivo saiu do meu computador sem qualquer 

problema.  

Entre os requisitos listados no edital (anexado abaixo) não se enquadra o motivo 

pelo qual meu trabalho foi desclassificado, visto que a entrega ocorreu no formato PDF 

– ainda que o arquivo não estivesse legível. 
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Conforme estabelecido no próprio edital do concurso (imagem abaixo), é de 

responsabilidade da Instituição de Ensino a conferência dos arquivos enviados. Fui 

informada, hoje, dia 27 de setembro, que o professor responsável NÃO conferiu os 

arquivos antes de enviar ao sistema do CAU para o concurso.  
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Tendo em vista o exposto, solicito que aceitem considerar o meu trabalho no 

arquivo que envio agora, em anexo ao presente recurso, com origem no meu próprio 

computador.  

Sinto-me estimulada a fazer esse pedido, inclusive, porque após o envio do 

trabalho dentro do prazo originalmente estipulado – como resultado de um intenso 

trabalho concentrado em poucos dias – a organização do concurso ampliou o período 

para submissão.  

Na expectativa de poder contar com a compreensão da Comissão, espero obter o 

deferimento do meu pedido e a oportunidade de participar do concurso.  

Agradeço a atenção dispensada. 

 

Atenciosamente, 

 

X
Betina Wildi Lins

CAU: A-275354-5

 

 

Florianópolis, 27 de setembro de 2022. 
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