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SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
 
 

Data 28 de junho de 2021 Horário 14h às 16h 

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 6° reunião ordinária da CEF/PR de 2021. 

Feita a verificação do quórum dando início às discussões. 

 

Comunicações 

Responsável  

Comunicado  

 

  ORDEM DO DIA  

 

1 Informe: Consulta / Convite do CAU/RS sobre possível reunião 

que será realizada para discussão de questões relativas ao EAD. 

Fonte CEF-CAU/RS 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS, gostaria de fazer uma 

consulta prévia e convidar os integrantes das Comissões de Ensino e 

Formação do CAU/SC e CAU/PR, bem como suas assessorias, para 

realização de uma Reunião Conjunta das CEFs do Sul, em formato 

remoto. A ideia é que a reunião ocorra no dia 04/08 das 9h às 12h, 

através do app Teams, na 194ª Reunião Ordinária da CEFCAU/RS, já 

prevista em calendário Oficial. A pauta terá foco nas questões relativas 

ao EaD e alinhamento quanto aos próximos passos a serem realizados. 

 

2 Informe: Deliberação n° 10/2021 - CEF-CAU/BR - Registros 

provisórios vencidos. 

Fonte CEF-CAU/BR 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A CEF/BR orienta que os registros provisórios concedidos nos termos 

da Resolução 196/2020, terão o prazo vinculado à data declarada pelo 

interessado, respeitando o limite de um ano após o termo final do regime 

de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo n° 6. De 20 

de março de 2020. Findo prazo do registro provisório, este será 

suspenso até a apresentação do diploma registrado. A indicação é que 
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 em virtude da situação atípica que vive o pais e o mundo, sejam 

envidados todos os esforços administrativos ao alcance do Conselho 

para que se mantenham os registros ativos, respeitadas as normas 
vigentes. 

 

 
3 Informe: Deliberação 007/2021 / Ofício 033/2021 CEF/BR. Cálculo 

de Tempestividade e atualização de cadastro de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Fonte CEF-CAU/BR – Prot: 1290065/2021 e 1295939/2021 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A CEF/BR informa e orienta que; 1- 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- Nos casos de cálculo de prazo para protocolo do pedido de 

reconhecimento intempestivo, autorizar os CAU/UF a realizar o registro 

provisório, nos termos dos normativos vigentes, diante da presunção de 

legitimidade do documento emitido pela IES; 

3- Informar aos CAU/UF que, em virtude do caráter transitório da 

Portaria MEC nº 796, de 2 de outubro de 2020, a CEF manterá as 

análises dos cálculos de tempestividade dos protocolos de 

reconhecimento de cursos e seus resultados como definidores do status 

dos respectivos cadastros e das importações das listas de egressos, 

mantendo as orientações dos itens 1 e 2 acima; 

4- Informar aos CAU/UF que a CEF solicitará ao MEC a verificação do 

enquadramento dos processos com resultados de cálculos intempestivos 

no art. 4º da Portaria MEC nº 796, de 2 de outubro de 2020, enquanto 

essa estiver vigente; 

5- Aprovar os resultados dos cálculos de tempestividade e orientações 

sobre registro de egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo 

conforme tabela constante do Anexo I desta deliberação; 

6- Orientar aos CAU/UF que deverão ser verificados os requisitos de 

registro vigentes, incluindo a contemplação de carga horária e tempo de 

integralização previstos pelo sistema de ensino, contemplados nos 

históricos apresentados pelos egressos; 

 

4 Informe: Solicitação de registro definitivo de profissional – 

Documentação com divergências , fraude. 

Fonte CAU/CE 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento A CEF/CE vem compartilhar com os demais UF, a solicitação de 
registro profissional e documentação apresentada. A UFPA confirma 
que não consta em nosso sistema a requerente como egressa do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. Informamos ainda que as assinaturas contidas 

nos documentos não são dos gestores correspondentes ao ano de 2019 e 
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 o histórico anexado também não é o padrão utilizado pela Universidade 

Federal do Pará..” 

Considerando que a falsificação de documento público ou o uso de 

documento falso é considerado crime conforme os art. 217 e 304 do Código 

Penal. Desta forma encaminham para conhecimento aos CAU/UFs. A CEF 

entende que é muito importante a averiguação deita junto as instituições de 

ensino quando a ausência de listagem de egressos, o CAU/PR vem sempre 

tomando este cuidado com a confirmação de veracidade na triagem de 

documentos para registro. 

 

 
5 Assunto: Solicitação de Atribuição de título: Engenharia do 

Segurança do Trabalho 

Fonte Protocolo n° 131515/2021 e 1255868/2021 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Em análise as solicitações recebidas, foi constatado o atendimento dos 

requisitos necessários para a atribuição do título. Os requerentes 

apresentaram a comprovação de conclusão do curso e das horas práticas 

realizadas em atividades fora da instituição e nos trabalhos 

desenvolvidos em determinadas disciplinas. 

A comprovação de veracidade foi recebida da instituição através da 

consulta via e-mail que confirma a conclusão do curso pelos 

profissionais e atende também quanto a grade curricular e horas 

realizadas na planilha de conferência CAU/BR. Portanto a CEF/PR 

delibera pelo deferimento dos dois protocolos acima citados, atribuindo 

o título requerido. 

 

6 Assunto: Reanálise – Pedido de revogação da Deliberação plenária 

DPQPR n° 0080-03/2018 – Divulgação de Cursos pelo CAU 

ligados a Arquitetura e Urbanismo e outros. 

Fonte CEF/PR e Gerência Geral 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Chegou até esta comissão um pedido da gerência geral para análise 

quanto a sugerir uma reanálise ao plenário no sentido de revogar a 

Deliberação Plenária DPQPR n° 0080-03/2018. O CAU/PR junto a 

CEF, vem recebendo solicitações para divulgação de cursos na área de 

arquitetura e urbanismo, especializações e treinamentos afins, inclusive 

na área de gestão, administração, que atenderia inclusive os 

colaboradores. Entendemos que a superação deste entendimento 

constante nesta deliberação, auxiliaria promover a divulgação de cursos 

de interesse dos arquitetos e urbanistas. Em consulta feita no site de 

alguns CAU/UFs, foi constatado que ocorre esta divulgação, muitos 

com parcerias e contratos que são divulgados onde estabelecem critérios 

para o uso de canais virtuais do conselho. Portanto, esta comissão 

solicita este encaminhamento e análise do plenário solicitando um novo 

entendimento da importância deste tema e pede se possível a revogação 

desta deliberação. Observamos ainda que a CEF/PR em reunião de 
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 23/04/2018 considerou o assunto de extrema relevância por se tratar de 

aperfeiçoamento profissional e encaminhou a plenária para análise com 

expectativa de aprovação onde ocorreu o indeferimento. 

 

7 Assunto: Projetos CEF – curto, médio e longo prazos 

Fonte CEF-CAU/PR 

Relator Constança Lacerda 

Encaminhamento Foi agendada reunião para a data de 13 de julho na qual os membros 

da CEF debaterão sobre os seguintes projetos: encontro de 

coordenadores; visitas às IEs; divulgação das resoluções relativas aos 

escritórios modelo. 

 
 

CONSTANCA LACERDA Assinado de forma digital por 

CAMARGO:005405419 

23 

CONSTANCA LACERDA 

CAMARGO:00540541923 

Dados: 2021.07.04 18:03:26 -03'00' 
 

CONSTANÇA LACERDA 
Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLAUDIA KOSCIUV 
Assistente da CEF-CAU/PR 

 
 

Curitiba (PR), 28 de Junho 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6ª 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    
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Histórico da votação: 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 

Data: 28/06/2021 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 5°/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 


