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Assunto: Reabre o Edital da Logomarca do prêmio para estudantes. 

DELIBERAÇÃO Ad referendum CEF/CAU-TO Nº 01/2022 

 
A Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/TO, no exercício das competências e prerrogativas 

de que dispõe o Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela 
Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019,  

 
Considerando o prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, promovida por este Conselho, 

através desta Comissão, conforme Deliberação CEF/CAU/TO nº 01/2018.  
 
Considerando o Edital da Logomarca do prêmio para estudantes aprovado pela Deliberação CEF/CAU/TO nº 29-2022 

e alterado pelas Deliberações CEF/CAU/TO nsº 34 e 35/2022;  
 

Considerando que não acudiram interessados no Edital, cujo prazo encerrou em 31 de agosto de 2022;  
 
Considerando que a próxima reunião da CEF do CAU/TO, está prevista para ocorrer no dia 15 de setembro de 2022, 

às 14:00.   
 
Considerando que nos termos do artigo 56 de Regimento Interno do CAU/TO, o presidente pode em situações que 

exijam cumprimento de prazos antes da realização de reuniões plenárias, praticar atos ad referendum do Plenário, cabendo 
sua apreciação na primeira reunião plenária subsequente.  

 
Considerando a aplicação por analogia do artigo 56 do Regimento interno aos Coordenadores das Comissões;  
 

RESOLVE, ad referendum, da Comissão  
 
1- Reabrir o edital nº 001/2022, referente ao Concurso para criação de logo do Prêmio para Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo do Tocantins, passando o item 5 do calendário, a vigorar como segue:  
 

5. DO CALENDÁRIO 
 
Período Inscrições exclusivamente via e-mail até às 23h59 do dia 30/09/2022.    
 
Divulgação das inscrições deferidas 03/10/2022  
 
Período de Recursos das Inscrições 04/10/2022 à 06/10/2022     
 
Divulgação das Inscrições homologadas após o recurso - até o dia 10/10/2022  
 
 Análise das Propostas - até 21/10/2022  
 
 Resultado Final - 28/10/2022 

 

2-Encaminhar este Ad Referendum a Comissão de Ensino e Formação, para apreciação.   
 

Este Ad Referendum entrará em vigor na data de sua assinatura. 
 

Palmas - TO, 02 de setembro de 2022.  

 
 
 
 
 

Arq. e Urb. THAMISE BEZERRA SILVA 
Coordenadora da Comissão 
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