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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 CEF- CAU/PR 
 

Data 31 de Janeiro de 2022 Horário  14h às 15h35 

Local Reunião online - Zoom 

 

Participantes 

Eduardo Verri Lopes Coordenador 

  Constança Lacerda Camargo Coordenadora Adjunta 

  André Luiz Sell Membro 

  Antônio Claret P. de Miranda Membro 

  

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente  CEF- CAU/PR 

Convidados   

 
Leitura e aprovação da Súmula anterior 

Encaminhamento   A súmula anterior já encontra-se aprovada em 12/2021. 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Responsável Francine Cláudia Kosciuv 

Comunicado 
Deferimento de registro de estrangeiro - Israel Otano Castillo - Deliberação n°  
059/2021 CEF/BR . 

  
  

 

ORDEM DO DIA 

 
1   Organização das atividades a serem desenvolvidas pela CEF/PR . 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes e Constança Lacerda Camargo 

Encaminhamento A reunião iniciou com a Cons. Constança informando sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela CEF/PR em 2021, onde citou como projetos principais 

realizados, o encontro de coordenadores, o concurso de TFG e as constantes 

tratativas sobre EAD. A CEF/PR entende que as discussões devem ser mantidas 

principalmente com a CEF/RS, que foi pioneira neste enfrentamento judicial ao 

ensino a distância. A Cons. Constança falou sobre os projetos em andamento e 

que o encontro de coordenadores teve uma repercussão muito boa em 2021 

devido o formato, que procurou ter um cunho prático, além da reflexão sobre o 

ensino EAD. Foi observado que alguns coordenadores das instituições privadas 

que são a grande maioria, questionaram que as vezes se sentem de lado de 

determinados debates e que possuem pautas importantes que não são colocadas 

em questão. Informou que para a preparação do evento, foi encaminhado um 

questionário aos coordenadores onde ocorreu um retorno de 53%, maior que dos 

anos anteriores sobre os temas a serem abordados; sugestão de  palestrantes, 

formato de ensino, sobre o questionamento do aumento de horas no ensino 

remoto. Após o retorno, foi definido os temas e ficou entendido que para os 

próximos eventos, devem ser priorizados os assuntos sobre a estrutura curricular, 

falando de  uma maneira exclusiva sobre EAD, revisão das  diretrizes 

curriculares e extensão universitária. Observou sobre o projeto que vigora no 

CAU/DF, o “Banco de Estágios”, com objetivo de inserir no nosso site do 

CAU/PR, um classificado de estágios realizando o cadastramento com a devidas 

regulamentações. E por último seriam as visitas mensais as instituições de 
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ensino, envolvendo as comissões de ética CED/PR e Exercício profissional 

CEP/PR, para poderem fazer atividades práticas com os futuros egressos e 

instrui-los de forma geral. A Cons. Constança informou sobre o andamento da 

inserção da pasta da CEF/PR no site do CAU/PR, e que todo o material encontra-

se a alguns meses com  comunicação, mas devido as altas demandas, este 

trabalho ficou para um futuro próximo. O Cons. André Sell, mencionou  sobre 

sua experiência na ápoca com o CREA Júnior, e diz ser extremamente importante 

para o aprendizado do estudante ou recém-formado e muitas ações que surtiam 

em experiências ótimas, e vê com muito bons olhos este projeto do CAU Júnior. 

Com a retomada das plenárias no interior a partir de Abril, será possível também  

as visitas nas instituições de ensino com a programação de palestras. O  

coordenador, Cons. Eduardo, dara continuidade aos trabalhos da CEF e também 

entrará em  contato com as Faculdades de Maringá, através das coordenações de 

curso de AU, para saber os assuntos que seriam mais importantes levar até eles 

neste momento. As instituições de outras cidades vizinhas a Maringá, como 

Umuarama, Cianorte e Paranavaí, a assessoria fará este contato. Ficou decidido 

que faremos uma pesquisa nos sites e notícias de outros Ufs, sobre estas ações e 

quais assuntos são mais abordados nestas visitas e serão apresentados na próxima 

reunião de Fevereiro, definido pelo coordenador. 

 
2 Deliberação n° 125/2021 CEP/PR – Orientações sobre Exercício Ilegal da 

Profissão. 
Fonte CEP/PR 
Relator  

Encaminhamento Foi recebido através do gabinete do CAU/PR, a Deliberação de n° 125.2021 

para que a assessoria da CEF  cientifique todas as faculdades de Arquitetura e 

Urbanismo, no sentido de sempre que possível, professores e colaboradores das 

instituições de ensino, corroborarem com a informação que atuar 

profissionalmente é uma ação vedada aos estudantes, ou qualquer pessoa sem 

formação e registro no conselho. Bem como todos os anos da graduação em sua 

aula inaugural, seja de que matéria for, a informação sobre exercício ilegal seja 

repetida a exaustão. 

Cientificar a instituição de ensino a qual a autuada está matriculada, que a 

mesma foi autuada por exercício ilegal da profissão. 

 

Curitiba (PR), 31 de Janeiro de 2022. 

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. 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO VERRI LOPES 

Coordenador  CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLÁUDIA KOSCIUV 

Assistente da CEF-CAU/PR 
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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF- CAU/PR 
Videoconferência 

 
Folha de 
Votação 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Eduardo Verri Lopes x    
CoordenadorA Ad. Constança Lacerda Camargo x    
Membro André Sell x    
Membro Antônio Claret P. de Miranda x    

 

Histórico da votação: 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR 

Data: 31/01/2022 

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF – CAU/PR 

Resultado da votação: Sim (4 ), Não (0), Abstenção (0), Ausência ( ) de Total : ( 4) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

Assistente: Francine Cláudia Kosciuv  - Condução Trabalhos (Coord.): Eduardo Verri Lopes 
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