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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
 
Data 14 de julho de 2021 Horário 14h às 14h40 

Local Virtual, plataforma Google Meet  
 

Participantes 

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

Membro 
  
  

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente – CEF/PR 
    cefcefCEFPRCAU/PR Convidado Dr. Luiz Paulo Guimarães Assessoria Jurídica- CAU 

Convidado Lucas Rieke Gerente Geral - CAU 
 

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

deu início aos trabalhos da 2° reunião extraordinária da CEF/PR de 
2021. Feita a verificação do quórum dando início às discussões. 

 
Comunicações 

Responsável Não houve.  
Comunicado Não houve. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Protocolo: 1341202/2021 - Ofício 047/2021 - CAU/BR  

Deliberação 011/2021 - CEF/BR - Interessado: CAU/GO  
Informe: Cumprimento de Mandado de Segurança – Registro de egresso 

Fonte CEF-CAU/BR 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento A reunião iniciou com o relato da coordenadora Cons. Constança 

informando que no dia 05/07/2021 foi recebido um protocolo junto a  
um ofício e as seguintes deliberações 003/2021 e 011/2021 CEF/BR. 
Nestes documentos contém orientações e informes sobre alguns 
procedimentos que o CAU/BR está tomando frente a questão do ensino 
na modalidade EaD e um Mandado de Segurança contra o CAU/GO. 
Com base nestas informações foi informado que desde 03/2021 
aguardamos retorno do pedido feito via ofício de n° 60/2021 ao 
CAU/BR para que nos oriente, assim como aos demais CAU/UF.  No 
momento do envio deste ofício, não tínhamos nenhuma instrução e nem 
mesmo o cadastro e permissão no Siccau para a realização de registros 
nesta modalidade. Sem respostas ao CAU/PR a CEF/PR solicitou uma 
reunião extraordinária para um esclarecimento com o jurídico e 
alinhamento de informações devido o recebimento do Mandado de 
Segurança n° 700010575612 impetrado pela requerente com prot. n° 
1249920/2020. O advogado do CAU/PR, Dr Luis, relatou que ocorreu 
uma intimação do CAU/PR, na pessoa do Presidente, para prestar 
informações e que não houve decisão liminar. Estas informações foram 
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CONSTANÇA LACERDA 
Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLÁUDIA KOSCIUV 
Assistente da CEF-CAU/PR 

 
 

Curitiba (PR), 14 de julho 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. 
 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
Videoconferência 

Folha de Presença 

Função Conselheiros Votação 
Presente   Ausên 

Coordenador Constança Lacerda x    
Coord-Adjunta André Luiz Sell x    
Membro Ricardo Luiz Leites de Oliveira  x    
      
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
Data: 14/07/2021 

Pauta: Esclarecimentos sobre Mandado de Segurança n° 700010575612, e ações do 
CAU/PR frente a questão do EAD. 

Asses. Técnica: Francine C. Kosciuv - Condução Trabalhos (Coord.): Constança Lacerda 

 

prestadas em 14/07/2021 em que a juíza determina a inclusão do 
CAU/BR no feito para que também preste informações e para que 
esclareça “ se já há regulamentação ou orientação pelo órgão quanto aos 
procedimentos a serem adotados pelos Conselhos Regionais para os 
pedidos de registro dos egressos de cursos de arquitetura e urbanismo 
na modalidade EAD, tal questionado no ofício que foi encaminhado em 
março solicitando. A CEF/PR reitera a preocupação apoiando a ação do 
CAU/PR junto ao jurídico quanto a fundamentação utilizada a combater 
a tese do EAD e aguardará a análise judicial da questão. A solicitação 
de registro da requerente permanecerá no setor de análise com 
informações atualizadas para consulta do setor de atendimento, sem 
avançar o status até que o jurídico nos posicione. 
 




