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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
 
Data 03 de maio de 2021 Horário 14h às 15h30 
Local Virtual, plataforma Google Meet  

 

Participantes 

Constança Lacerda  Coordenadora 
André Luiz Sell Coord-adjunto 
Ricardo Luiz Leites de Oliveira 

 
Membro 

  
  

Assessoria Mariana Vaz de Genova  Assistente – CEF/PR 
      

 
Encaminhamento A Coordenadora da CEF/PR, arquiteta e urbanista Constança Lacerda, 

deu início aos trabalhos da 4° reunião ordinária da CEF/PR de 2021. 
Feita a verificação do quórum dando início às discussões. 

 
Comunicações 

Responsável  
Comunicado   

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Informe: Andamento - Ofício 060.2021 - Encaminhado à CEF-

CAU/BR. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento Situação: O Ofício foi tramitado via presidência do CAU/PR, através 

do protocolo n° 1277080/2021 e aguarda tratamento da CEF/BR. 
Aguardamos o retorno com orientações quanto aos procedimentos 
quanto a análise das solicitações de registro profissional de egressos que 
cursaram arquitetura e urbanismo na modalidade de EAD. 

 

 
 

2 Informe: Andamento - Ofício 061.2021 - Encaminhado a FATEC -  
Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

Fonte CEF-CAU/PR - Prot: 1251112/2021 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento Situação: O ofício foi enviado para a instituição de ensino 

(coordenadora do curso e direção), no dia 18/03 e confirmado em 23/03  
e até o presente momento sem retorno. A assessoria da CEF/PR entrou 
em contato com a secretária da IES e confirmou os e-mails, estão 
corretos. O ofício solicita informações sobre a reformulação no curso 
de arquitetura e urbanismo, para adequação da diretriz curricular, 
passando a ser em “módulos” 
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3 Projetos prioritários CEF-CAU/PR.  
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento Material foi encaminhado à comunicação do CAU 

 
4 Encaminhamento de sugestões CEF-CAU/BR- Prorrogação de 

Registro provisório. Dispõe sobre concessão de registro provisório no 
CAU após um ano da data de colação de grau face à pandemia da 
Covid-19, e dá outras providências 

Fonte CAU/PR- Análise - Atendimento 
Relator Constança Lacerda 
Encaminhamento A gerência de atendimento do CAU/PR, juntamente com a análise, vem 

contribuir com a CEF/BR apresentando algumas sugestões quanto ao 
detalhamento de procedimentos que envolvem a prorrogação de 
registros provisórios, determinada pela  Resolução 196/2020 de 
15/12/2020; 1) Os registros provisórios que expiraram no período de 
20/03/2020 até a data da publicação da Resolução no DOU, não foram 
suspensos pelo CAU/UF, desta forma o profissional poderá solicitar a 
prorrogação do registro provisório até a data de 31/12/2021. 2) 
Considerando o período mencionado, o interessado poderá solicitar 
reativação de seu registro, cuja prorrogação terá início a partir da data 
da reativação e poderá estender-se até a data limite (31/12/2021), 
conforme solicitação (um ano após o termo final do regime de 
calamidade pública, concedido pelo Decreto Legislativo n°06 de 20 de 
março de 2020). 3) Nos casos em que o prazo do registro provisório 
expirar após a entrada em vigor da Resolução (publicação no DOU), o 
interessado deverá solicitar a prorrogação até a data de expiração do 
prazo do registro, sob pena de suspensão do registro, não sendo 
aplicável a prorrogação constante do normativo;4) A prorrogação até o 
dia 31/12/2021 depende da expressa manifestação do interessado, posto 
que o período solicitado pode ser inferior a essa data limite.5) A 
prorrogação estabelecida no normativo aplica-se a todos os registros 
provisórios, inclusive àqueles que já solicitaram a prorrogação do 
registro por mais um ano da data da colação de grau e estejam 
usufruindo ou já usufruíram do 2º ano de registro provisório, observada 
a data de entrada em vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020. 6) Nos termos da Resolução, a prorrogação dar-se-á mediante 
requerimento justificado do interessado, ou seja, não há prorrogação 
automática pelo sistema. O profissional deverá solicitar a prorrogação 
de seu registro apresentando justificativa para a não apresentação do 
diploma de graduação devidamente registrado, conforme § 1º do art. 1º. 
Conforme art. 2º do normativo, seus efeitos são contados desde 20 de março 
de 2020, data de promulgação do decreto de calamidade pública. Ou seja, o 
interessado poderá solicitar a prorrogação dos registros provisórios vencidos 
no período de 20/03/2020 a 31/12/2021. A CEF/PR, decide pelo envio de um 
ofício com as sugestões a CEF/BR,  relatadas nesta reunião. 
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5 Projetos CEF – curto, médio e longo prazos 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento Foram apresentados e debatidos entre os conselheiros os principais 

projetos a serem geridos pela CEF durante o ano de 2021. O 
encaminhamento foi a atribuição da responsabilidade de cada projeto 
entre os conselheiros e o agendamento de uma reunião de trabalho 
para o dia 17/5, na qual cada conselheiro deverá trazer os projetos 
mais detalhados para apresentação. 
 Encontro de coordenadores – Constança Camargo 
 Contato e apresentações para as IEs - Ricardo Leites 
 Orientações para escritórios modelo  - André Sell 

 Verificar questão BIM – Lorreine – Constança 
Foram debatidos também projetos a serem elaborados a longo 
prazo: 
 Criação do CAU Jovem, a discutir? 
 Premiação/concursos ou premiação dos temas de graduação. 

Descrição projetos em próxima reunião 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTANÇA LACERDA 
Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

MARIANA VAZ DE GENOVA 
Assistente substituta da CEF-CAU/PR 

 
 

Curitiba (PR), 03 de Maio de 2021. 
 
Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa 
da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação 
de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 
prestadas. 
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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
Videoconferência 

Folha de Votação 

Função Conselheiros Votação 
Sim Não Abst. Ausên 

Coordenador Constança Lacerda X    
Coord-Adjunta André Luiz Sell X    
Membro Ricardo Luiz Leites de Oliveira  X    
      
Histórico da votação: 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
Data: 03/05/2021 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 01/2021 - Reunião extraordinária da CEF-
CAU/PR. 
Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenções (0), Ausências (0) de um Total (3 ) 
Ocorrências: 
Asses. Técnica: Mariana Vaz de Genova - Condução Trabalhos (Coord.): Constança 

Lacerda 
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