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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 CEF- CAU/PR 
 

Data 21 de fevereiro de 2022 Horário 14h às15h40 

Local Reunião online - Zoom 

 

Participantes 

Eduardo Verri Lopes Coordenador 

  Constança Lacerda Camargo Coordenadora Adjunta 

  André Luiz Sell Membro 

  Antônio Claret P. de Miranda Ausente com justificativa 

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente CEF- CAU/PR 

Convidados   

 
Aprovação da Súmula anterior 

Encaminhamento   A Súmula da 1° reunião ordinária da CEF/PR encontra-se assinada e publicada. 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Responsável Eduardo Verri Lopes / Francine Cláudia Kosciuv 

Comunicado O Cons. Antônio Claret P. de Miranda justificou sua ausência via e-mail. 
 Envio de ofício para IES n° 0032/2022 - PRES/PR, com orientações sobre o 

exercício ilegal da profissão. 
 Envio da Deliberação para as IES n° 145/2021 – CEP-CAU/PR, sobre EMAUs 

(escritórios modelos) e Empresas Juniores. 
 Página da CEF/PR no site, em elaboração com a comunicação do CAU/PR, 

visando melhorar a visibilidade e fácil acesso, incluindo os TFGs premiados. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 
1 Organização para visitas nas Instituições de Ensino Superior de Arquitetura 

e Urbanismo e pesquisa sobre temas que serão abordados. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento O Coordenador da CEF/PR relatou sobre a reunião realizada (online) com os 

coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo da cidade de Maringá. 

Também foi realizado um contato com coordenadores das cidades vizinhas pela 

assessoria. O objetivo das ações foi saber quais temas seriam importantes para 

uma palestra aos alunos. Mencionou que os temas mais abordados foram ética e 

a revisão das diretrizes curriculares, que foi apontado pela FEITEP e UEM. 

Considerando a pandemia, aumentaram as oportunidades do ensino remoto, que 

as diretrizes não preveem para instituições que não são EAD. Também foram 

discutidos o uso de mídia social pelos alunos para oferta de trabalho profissional, 

e a procura de estágios pelos estudantes e os cuidados quanto a este contato 

prematuro com a profissão. O coordenador da Uningá relatou que a disciplina 

de ética não está no currículo, porque não está prevista nas diretrizes. 

Mencionou que possuem uma turma que irá se formar no EAD, possuindo cerca 

de 400 alunos EAD e 100 alunos no formato presencial. Apontou a necessidade 

do aumento da carga horária presencial mínima de 20% para 50% junto ao MEC. 

Discutiram sobre a importância do tema valorização profissional. A Cons. 

Constança mencionou a possibilidade de um encontro de coordenadores com 

outras UFs para discussão de outras temáticas e apresentação de resultados. 

Ficou constatado que existem temas que devem ser sistematizados e levados a 
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1 Organização para visitas nas Instituições de Ensino Superior de Arquitetura 
e Urbanismo e pesquisa sobre temas que serão abordados. 

CEF/BR para conhecimento, principalmente após este período de pandemia. A 

cons. Constança se prontificou a pegar o escopo das pesquisas realizadas em 

2021, principalmente quanto às faculdades privadas, que sofreram as 

consequências financeiras da pandemia, enquanto as instituições públicas 

tiveram corte de verbas. Foram acertados alguns ajustes para as próximas 

reuniões com as coordenações de curso, quanto ao número de participantes e 

quais regionais. Desta forma será mais fácil a elaboração do próximo evento de 

coordenadores de curso com data provável em outubro de 2022. A CEF 

delibera pela organização de um calendário de eventos de 2022, facilitando a 

continuidade na organização das visitas ou conversas com as instituições, e 

também pela padronização dos gráficos e resultados obtidos na Pesquisa 2021 

para serem inseridos na página da CEF/PR, apresentando os temas mais 

relevantes, com acompanhamento da cons. Constança. 

 

 

 
2 Sugestão recebida por e-mail de profissional arquiteta e docente. 
Fonte E-mail CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento A profissional Arquiteta e Urbanista relata um problema recorrente em nosso 

estado, que é a coordenação e aulas de projeto no curso de arquitetura ministradas 

ou coordenadas por profissionais que não são arquitetos. 

Menciona que depois de algumas discussões, em uma instituição de ensino do 

interior do Paraná, o colegiado decidiu que professores não arquitetos devem 

ministrar aulas junto com professores que são arquitetos, mas isso não sana o 

equívoco de pessoas não habilitadas (professores de outras áreas) estarem 

exercendo uma função que é específica para os arquitetos. 

Sugere, em momento oportuno, uma notificação aos coordenadores de curso, às 

instituições e aos colegiados, para que cumpram a Resolução nº. 51/2013. 

Também pede que os coordenadores informem semestralmente no site da 

instituição, ou por escrito ao Conselho, quem são os professores responsáveis 

pelas disciplinas, porque os alunos e a sociedade ficam reféns dessa falta de 

transparência nos cursos, onde não se consegue avaliar o quadro de professores 

pela falta de informações. Em resposta, o CAU/PR já encaminhou um pedido 

formalizado a CEF/BR em 2019 e obteve as seguintes orientações; 1) Informar à 

CEF-CAU/PR que entende que a instituição deve primar pela qualidade do ensino 

da Arquitetura e Urbanismo e pelos seus egressos, mas que não há atualmente, no 

sistema educacional, normativa que impeça a coordenação do curso de 

Arquitetura e Urbanismo por profissionais com graduação em outras áreas. 2) 

Reiterar o disposto na alínea "e" da Deliberação CEF-CAU/BR n' 43/2019, que 

recomenda "que os profissionais Arquitetos e Urbanistas que exerçam a atividade 

de coordenação de cursos de Arquitetura e Urbanismo, poderão ser alvo de ações 

de fiscalização por parte dos CAU/UF precedidas de ação orientativa quanto a 

necessidade da regularidade perante o Conselho Profissional. Estas ações 

orientativas vem sendo realizadas através de envio de deliberações, pauta em 

“Encontro de Coordenadores de curso” e envio de deliberações orientativas as 

instituições da CEF- CAU/BR.  
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3 Dúvidas de coordenador de curso, de Arquitetura e Urbanismo, quanto a 
orientação de trabalhos de final de graduação – TFG. 

Fonte E-mail CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento Trata-se de uma solicitação de orientações de professor/coordenador do curso de 

Arquitetura e Urbanismo de instituição de ensino de Ponta Grossa, que gostaria 

de tirar as seguintes dúvidas; 

1) Para ser orientador do Trabalho Final de Graduação (TFG) precisa ser sempre 

um professor Arquiteto? Ou pode algum outro profissional (por exemplo 

Engenheiro de alguma área correlata a algum enfoque do trabalho)? 

2) O trabalho pode ter algum coorientador, sendo ele algum profissional Arquiteto 

ou não? E esse coorientador poderia ser um Arquiteto que não seja da própria 

Faculdade? Gostaria de saber o posicionamento do CAU, para poder seguir com 

o que realmente possa ser feito. 

3) Para participar da banca de avaliação do TFG, o CAU exige que a banca seja 

composta apenas de Arquitetos ou algum outro profissional relacionado ao 

trabalho também poderia participar da banca? 

A CEF irá responder ao coordenador seguindo as orientações da CEF/BR e 

Parecer CNE/CES nº. 112/2005 do MEC, em seu Artigo 10. O orientador deve ser 

um professor arquiteto e urbanista, e o coorientador pode ser um profissional de 

outra área. Sobre a coorientação não ser realizada por professor da IES, caberia à 

própria instituição a definição. As bancas de TFG devem ter participação de pelo 

menos um arquiteto e urbanista não pertencente à IES. A CEF/PR endente, a partir 

das experiências docentes de seus membros, que é aconselhável que o convidado 

externo seja um profissional arquiteto e urbanista atuante, em projetos ou na 

pesquisa, em área condizente ao tema do TFG desenvolvido pelo aluno.  

 

 

 
4 Atribuição de título: Engenharia de Segurança do trabalho. 
Fonte CEF-CAU/PR - Prot.  n°.1460711.2022 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento Em análise a solicitação recebida para atribuição de título, foi constatado o aten-

dimento dos requisitos necessários pelo profissional. Apresentou a comprovação 

de conclusão do curso e das horas práticas realizadas com declaração do empre-

gador e atesto da instituição. Em analise verificou-se que o processo está conforme 

é previsto na Deliberação 017.2020 CEF-CAU/BR, parecer CFE nº 19/1987 e pa-

recer CNE/CES nº 96/2008, que estabelece o currículo mínimo para os cursos de 

especialização lato sensu em Engenharia e Segurança do Trabalho; 

A comprovação de veracidade das informações foi recebida da instituição através 

da consulta via e-mail, procedimento comum realizado pela analista responsável, 

que confirma a conclusão do curso pelo profissional e confirma o atendimento 

quanto a grade curricular, horas de curso. Para finalização apresenta-se a planilha 

de conferência criada pela CEF-CAU/BR. Portanto a CEF/PR delibera pelo de-

ferimento do pedido acima mencionado, atribuindo o título requerido ao profissi-

onal. 
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Curitiba (PR), 21 de fevereiro 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 

 

 

 

2ª 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    
      

 

Histórico da votação: 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR 

Data: 21/02/2022 

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF – CAU/PR 

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenção (0), Ausência ( ) de Total: (3) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

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