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PROCESSO  

INTERESSADO CEF-CAU/PR 

ASSUNTO 
Programação para o IX Encontro de Coordenadores de Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná, 2022 

DELIBERAÇÃO N° 007/2022 - CEF- CAU/PR 

A COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF CAU/PR, reunida ordinariamente, de 

forma hibrida em 27/06/2022, no uso das competências que lhe confere o artigo 99 do 

Regimento Interno do CAU/PR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a necessidade de debates sobre questões relativas ao ensino e à formação dos 

novos profissionais, principalmente sobre a qualidade das graduações oferecidas.  

Considerando que é de grande importância, porque colabora efetivamente para a formação 

profissional de estudantes e professores, para que possam fortalecer os atos de aprender, de 

ensinar e de formar profissionais mais qualificados e melhores cidadãos. 

 

DELIBERA: 

Pela realização do IX Encontro de Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo do 

Paraná, com previsão para outubro de 2022. 

A definição do orçamento e de procedimentos para o convite dos participantes e dos palestrantes 

será realizada nas próximas reuniões da CEF/PR. 

Possivelmente o evento será em formato híbrido em Curitiba, com o local a definir, com a 

contratação de um coffee-break para o encerramento. A CEF/PR irá arcar com as despesas do 

transporte e estadia dos participantes do interior e palestrantes, sendo o valor da ajuda de custo 

definido com o setor financeiro, com ciência da gerência do CAU/PR. 

Enviar esta deliberação a CPFi-CAU/PR para conhecimento da intenção de realização do 

evento pela CEF- CAU/PR e futura programação orçamentária. 

 

Aprovada com 4 (quatro) votos favoráveis dos Conselheiros mencionados abaixo (as): 

 

 

 

EDUARDO VERRI LOPES 

Coordenador (a) CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLÁUDIA KOSCIUV 

Assistente da CEF-CAU/PR 
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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, como assistente desta comissão atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações prestadas. 

 

Curitiba (PR), 27 de junho de 2022. 

 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DA CEF - CAU/PR 

Videoconferência 

Folha de Votação 

Função Conselheiros 
Votação 

Deferir Indeferir Abst. Ausên. 

Coordenador Eduardo Verri Lopes X    

Coord. Adjunto Constança Lacerda Camargo X    

Membro André Luiz Sell X    

Membro Antônio Claret P. de Miranda X    

       

Histórico da votação: 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DA CEF- CAU/PR 

Data: 27/06/2022 

Matéria em votação: Programação para o IX Encontro de Coordenadores de Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná. 

Resultado da votação: Deferir (4), Indeferir (0), Abstenções (0), Ausências (0) de um Total: (4) 

Ocorrências: Sem ocorrências ou observações 

Asses. Técnica: Francine C. Kosciuv – Cond. Trabalhos (Coord.): Eduardo Verri Lopes 
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