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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 CEF- CAU/PR 

 

Data 30 de maio de 2022 Horário 14h às 16h30 

Local Reunião online 

 

Participantes 

Eduardo Verri Lopes Coordenador 

  Constança Lacerda Camargo Coordenadora Adjunta 

  André Luiz Sell Membro – Ausente c. Justif. 

  Antônio Claret P. de Miranda Membro – Ausente c. Justif. 

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente CEF-CAU/PR 

Convidados   

 
Aprovação da Súmula anterior 

Encaminhamento 
A súmula da 4° reunião ordinária da CEF/PR, encontra-se assinada e publicada 

no site. 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Responsável Francine Cláudia Kosciuv 

Comunicados 
Pela impossibilidade de comparecimento dos Cons. André Luiz Sell e Antônio 

Miranda, será remarcada uma reunião extraordinária em 06.06.22 para 

deliberar sobre os temas não discutidos. 
  

 

ORDEM DO DIA 

 
1 Informe: Encontro Preparatório para o Seminário Nacional. 
Fonte CEF/SP e CEF/BR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento O coordenador informou que ocorrerá o 1° Seminário Nacional em Formação 

e Atribuições Profissionais, organizado pela CEF/BR, com data provável de 

26 a 28 de setembro, para discutir a qualidade da formação e as atribuições de 

arquitetura e urbanismo. Um dos pontos levantados foram as diferenças entre 

a Formação, Atribuição e Atuação Profissional. Serão abordados três eixos 

temáticos: exercício profissional e formação; estrutura das instituições de 

ensino; e formação continuada. O Seminário será realizado simultaneamente 

em três UFs, São Paulo, Brasília e Fortaleza entre momentos de discussão 

presencial e online. A CEF/BR encaminhará o material preparatório do 

Seminário para contribuições das UFs. 

O próximo encontro da CEFs está previsto para julho em Brasília. 

Mencionaram que as CEF/UFs tem atribuição para fiscalizar as instituições 

com diligências presencias. 

Trouxe sugestões sobre o concurso de TCC, sobre a logo, lançar o edital o 

mais breve possível, limitar o número de inscrições por IES e fazer um júri 

com outros estados. O prazo para análise deve ser aumentado, já que a 

avaliação da edição de 2021 foi muito corrida, conforme relato da Cons. 

Constança, que sugeriu dividir os trabalhos inscritos por categorias, e ir 

amadurecendo quanto à escolha dos jurados. 

Vários estados estão com a proposta do CAU Jovem, que inclui cursos de 

formação continuada e a preparação do egresso para o mercado; campanhas 

sobre a qualidade no estágio; e concurso de TFG. O coordenador relatou como 
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1 Informe: Encontro Preparatório para o Seminário Nacional. 

trabalham as comissões quanto às reuniões, citando como exemplo a CEF/RS. 

Cada estado relatou seus trabalhos em relação a atuação da CEF junto às 

instituições de ensino e orientação profissional. 

Reforçaram o pedido de divulgação do Projeto Lelé, lançado em 05/2022. 

Também foi discutido sobre a relação entre a qualidade de ensino e a 

precarização do professor, e sobre a construção da identidade do CAU. 

 
2 Informe: Cursos de Formação Continuada do CAU/PR 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento O coordenador informou que recebeu da comunicação a minuta do edital de 

contratação de professores para os cursos de formação continuada do 

CAU/PR. Foi sugerido que a CEF/PR contribua no estabelecimento dos 

critérios para a avaliação do(s) docente(s). 

 
3 Informe: Cuidados quanto ao registro de Egressos EAD. 
Fonte CEF/PR 
Relator Francine 

Encaminhamento Orientação para envio de e-mail pela gerência do atendimento do CAU/PR, 

para as gerências dos UFs que realizaram equivocadamente a vinculação do 

curso de AU ao requerente, egresso de curso na modalidade à distância 

comprovado via documentos apresentados. Mencionar que nos causou 

preocupação quando identificado, pois as IES de Londrina que se encontram 

cadastradas no Siccau do grupo Unopar são presencias, analisadas e 

autorizadas a registro pela CEF-CAU/BR. A instituição Universidade 

Pitágoras Unopar - EAD Polo-Niteroi, localizada também em Londrina, 

possui o cadastro no MEC sob n° 1373746, no entanto este curso ainda não 

está cadastrado no Siccau acadêmico e nem autorizado para registro pela 

CEF/BR. 

 
4 Reuniões regionais com os coordenadores de curso de AU- Continuação. 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento Ficou definido que entre os dias 21 e 24 serão realizados os encontros online 

com os coordenadores de curso das regiões faltantes, desta forma finalizando 

as conversas para contribuição aos temas que serão discutidos no “Encontro de 

Coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo”, em outubro. 

 

Curitiba (PR), 30 de maio 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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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF-CAU/PR 
Videoconferência 

 
Folha de 
Votação 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Eduardo Verri Lopes     
Coordenadora Ad. Constança Lacerda Camargo     
Membro André Sell    x 
Membro Antônio Claret P. de Miranda    x 

 

Histórico da votação: 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR 

Data: 30/05/2022 

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF – CAU/PR 

Resultado da votação: Sim (  ), Não (0), Abstenção (0), Ausência (2) de Total: (  ) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

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