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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
 
 

Data 24 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 Francine Cláudia Kosciuv Assistente – CEF/PR 

 
 

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

deu início aos trabalhos da 5° 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 – Deliberação 005/2021 - CEF-CAU/BR. 

Cálculo de tempestividade e atualização de cadastro de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Fonte CEF-CAU/BR 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Segue a orientação que conforme legislação vigente, poderão ser 

registrados os egressos de cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo que tenham portaria de reconhecimento do curso publicada 

ou protocolo do pedido de reconhecimento com resultado tempestivo, e 

que estejam em dia com as renovações de reconhecimento. 

 

2 Informe: Resposta do ofício enviado a coordenação do curso de 

Arquitetura e Urbanismo - FATEC - Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba. 

Fonte CEF-CAU/PR 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento No dia 14/05 foi recebido a resposta do ofício encaminhado a instituição 

onde foi solicitado informações sobre a reformulação no curso de 

arquitetura e urbanismo, para adequação da diretriz curricular, passando 

a ser em “módulos”, Após a leitura, decidiu-se elaborar uma resposta 

do CAU com algumas dúvidas que restaram. 
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3 Assunto: Atribuição de título- Engenharia de Segurança do 

Trabalho. 

Fonte CEF-CAU/PR – Prot: 1294795/2021 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Em análise a solicitação recebida foi constatado o atendimento dos 

requisitos necessários para a atribuição. A requerente apresentou a 

declaração de conclusão com justificativa e comprovação das horas 

práticas realizadas. Com base na Deliberação n° 103/2018- CEF/BR em 

regime de exceção, poderão ser considerados para finalidade de registro 

da titularidade complementar de "Engenheiro(a)de Segurança do 

Trabalho (Especialização)" no CAU, os documentos equivalentes ao 

certificado de conclusão de curso emitidos pelas IES, desde que: 

a) O requerente apresente justificativa para a não apresentação do 

certificado de conclusão do 

curso a ser analisada pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF; 

b) a documentação apresentada cumpra as formalidades legais previstas 

na Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, sendo 

obrigatoriamente acompanhada de histórico escolar; 

c) o documento seja assinado por responsável legal da instituição ou do 

curso ofertante: reitor, pró-reitor, coordenador ou equivalente; 

d) o documento apresentado tenha numeração da IES;e) seja 

formalizada e documentada a consulta junto a Instituição de Ensino 

Superior sobre a veracidade da documentação apresentada e confirmada 

a conclusão do curso pelo egresso; f) a solicitação de registro da 

titularidade complementar seja obrigatoriamente objeto de análise 

e deliberação da Comissão de Ensino e Formação do CAU/UF, que 

deverá informar nos seus "considerandos" a Nota Jurídica nº 16/AJ- 

CAM/2018, sendo que a manutenção do registro 

do título complementar fica condicionada a apresentação do certificado 

de conclusão do curso, devidamente registrado, no prazo de 1 (um) ano 

a contar da data declarada como conclusão do curso, sob 

responsabilidade do CAU/UF responsável pelo registro;; 

g) No local específico do SICCAU destinado ao registro do título 

complementar, no campo de" tipo de certificação", deverá ser 

implementada uma nova opção chamada "OUTRO", onde 

o CAU/UF deverá informar o tipo e número do documento apresentado; 

h) o CAU/UF responsável deverá inserir os arquivos digitais de toda a 

documentação mencionada nos itens a) a f) no protocolo de solicitação 

correspondente. A CEF/PR delibera por deferir o pedido de atribuição, 

visto que atendeu aos critérios estabelecidos. 

 

4 UNIFCV – Maringá /PR - Solicitação de uma reunião/contato com 

o CAU para apresentação do curso. 

Fonte E-mail – Atendimento e direcionado para a CEF 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A Coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo gostaria de 

verificar a possibilidade de uma conversa para apresentação do curso 

e ouvir o Conselho em relação ao que o mercado espera do profissional, 

de forma a estreitar o relacionamento com o conselho. 
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5 Assunto: Projetos CEF – curto, médio e longo prazos  

Fonte CEF-CAU/PR 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A coordenadora da CEF apresentou um escopo preliminar de temas a 

serem debatidos no encontro de coordenadores. 

Quanto às visitas (presenciais ou virtuais) nas IEs, ficou decidido 

avaliar o material já elaborado pelo CAU. Este projeto precisa ter 

melhor continuidade, assim como o da divulgação da regulamentação 

dos escritórios modelo. 

Extra pauta 

6 Definição de informações básicas sobre eventos que serão 

organizados pela CEF. 

Fonte Gerente de Comunicação e Supervisor de Comissões. 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Em resposta à solicitação acerca da realização de eventos: A CEF/PR 

informa que não irá realizar eventos presenciais face a situação da 

pandemia e que normalmente o encontro de coordenadores requer 

deslocamento de outras cidades e seria impossível neste momento e até 

prevendo daqui alguns meses a dificuldade. Será organizado 

provavelmente em outubro (a confirmar) um evento de forma virtual. 

 
 

CONSTANCA 

LACERDA 

Assinado de forma digital 

por CONSTANCA LACERDA 

CAMARGO:00540541923 

Dados: 2021.06.01 15:02:04 

923 -03'00' 

CONSTANÇA LACERDA 
Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLAUDIA KOSCIUV 
Assistente da CEF-CAU/PR 

 
 

Curitiba (PR), 24 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. 

CAMARGO:00540541 
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5ª 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: 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 

Data: 24/05/2021 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 4°/2021 - Reunião ordinária da CEF- 

CAU/PR. 

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenções (0), Ausências (0) de um Total (3 ) 

Ocorrências: 

Asses. Técnica: Francine Claudia kosciuv - Condução Trabalhos (Coord.): Constança 

Lacerda 

 


