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SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
 
Data 26 de julho 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 
     Convidado   

 
 

Encaminhamento A Coordenadora da CEF/PR, arquiteta e urbanista Constança 
Lacerda, deu início aos trabalhos da 7° reunião ordinária da CEF/PR 
de 2021. Feita a verificação do quórum dando início às discussões. 

 
Comunicações 

Responsável  
Comunicado   

 
ORDEM DO DIA 

 
 CEF-CAU/BR -Prot. nº 363532/2017 e 377224/2016 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento A deliberação recebida reitera 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- 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- 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.   

 
 
 
2 Assunto: Solicitação de inclusão de título de Pós graduação em 

(Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Atribuição. 
Fonte CEF-CAU/PR – Prot: 1330454/2021 e 1316041/2021 
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2 Assunto: Solicitação de inclusão de título de Pós graduação em 
(Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Atribuição. 

Relator Constança Lacerda  
Encaminhament
o 

Em análise as solicitações recebidas, foi constatado o atendimento dos 
requisitos necessários para a atribuição do título. Os requerentes apre-
sentaram as comprovações da conclusão do curso e das horas práticas 
realizadas através de certificado e declaração da IES, mencionando as 
disciplinas onde ocorreram os trabalhos. 
Com base na planilha de equivalência fornecida pela CEF/CAU/BR, 
demonstrou que foram alcançadas todas as horas conforme prevê a de-
liberação plenária DPOBR Nº 00101-05/2020.  Portanto a CEF/PR de-
libera pelo deferimento dos dois protocolos acima citados, atribuindo o 
título requerido aos profissionais. 
 

 
3 Assunto: Solicitação de registro definitivo de estrangeiro  
Fonte Prot. 1338353/2021 
Relator Constança Lacerda 
Encaminhament
o 

O requerente solicita análise do protocolo que apresenta seu diploma 
revalidado pela Universidade Federal de Goiás para obtenção do seu registro 
profissional no CAU/PR. É formado em arquitetura desde julho de 1993 pela 
Universidad Central de Las Villas em Cuba. O  profissional foi orientado sobre 
os requisitos da Resolução 123/2016 CAU/BR, que dispõe sobre o registro de 
arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto 
permanente, diplomados por instituições de ensino superior estrangeiras, nos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF), e dá outras providências. Conforme exigências desta Resolução, 
foram todas cumpridas, apresentando a tradução do seu diploma, diploma com 
revalidação, histórico, ementa do curso ( programa B) e preenchimento da 
planilha de equivalência indicada pela Resolução 87.2014 CAU/BR, para 
verificação quanto as horas exigidas. Durante a análise para revalidação foi 
solicitado ao requerente a complementação de algumas horas em determinadas 
disciplinas, concluindo na UNIFIO na cidade de  Ourinhos/SP, no ano de 2020 
. A CEF-CAU/PR delibera em aprovar o pedido para o registro definitivo, com 
encaminhamento do processo a CEF- CAU/BR para as providências e 
homologação.  

 
 
4 Assunto: Projetos Prioritários CEF/PR:  
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Constança Lacerda  
Encaminhamento Foi elaborado um questionário a ser enviado aos coordenadores. Os 

membros da CEF/PR propuseram algumas alterações no documento; 
Foram debatidas temas pertinentes ao Encontro de Coordenadores, 
especialmente a questão dos escritórios-modelo e a importância de 
observar o trabalho das IE particulares; Foi deliberada a elaboração 
de um calendário interno para a execução dos projetos da comissão. 
A coordenadora ficou encarregada de redigir carta de apresentação da 
CEF aos coordenadores de curso.  
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5  
Fonte  
Relator  
Encaminhamento  

 
 
 
 
 
 
 

CONSTANÇA LACERDA 
Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLAUDIA KOSCIUV 
Assistente da CEF-CAU/PR 

 
 

Curitiba (PR), 26 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. 
 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CEF-CAU/PR 
Videoconferência 

Folha de Presença 

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: 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA  2021 DA CEF-CAU/PR 
Data: 26/07/2021 

Matéria em votação: Aprovação da súmula da 6°/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 
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