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SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 CEF- CAU/PR 

 

Data 29 de agosto de 2022 Horário 14h às 17h 

Local Reunião online - Cascavel/PR 

 

Participantes 

Eduardo Verri Lopes Coordenador 

  Constança Lacerda Camargo Coordenadora Adjunta 

  André Luiz Sell Membro 

  Antônio Claret P. de Miranda Ausente c/ justificativa 

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente CEF-CAU/PR 

Convidados   

 
Aprovação da Súmula anterior 

Encaminhamento Aprovação da súmula n°7 da reunião ordinária da CEF/PR. 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Responsável Francine Cláudia Kosciuv 

Comunicados 
Ofício n° 040 CAU/BR – Cálculo de tempestividade – Centro Universitário 

AGES- Paripiranga. 

 

ORDEM DO DIA 

 
1 Edital do Concurso de Comunicação Visual para premiação do Concurso de 

TFG. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento A partir da compilação dos editais sobre concursos de identidade visual, enviada 

pelo Cons. André, foram discutidos alguns pontos com base no edital do CAU/AL. 

Foi deliberado que, em vez de acelerar o andamento do edital da Premiação de 

TFG, seria mais eficiente terminar o edital do Concurso para lançá-lo no Encontro 

de Coordenadores em outubro. Foram revistos alguns requisitos importantes, 

como os documentos necessários, confecção dos formulários para os 

participantes, comissão julgadora e critérios para avaliação. O Cons. André deu 

algumas sugestões sobre nível de detalhamento dos critérios, conforme sua 

experiência em concursos que participou. A Cons. Constança também contribuiu 

com sua opinião sobre a forma de avaliação e tabela detalhada. Os trabalhos 

poderão ser em equipe, mas com um responsável. Esclareceram algumas dúvidas 

sobre análise dos trabalhos e possíveis empates, e definiram-se os valores para a 

premiação. 

 
2 Edital dos Cursos de Formação Continuada CAU/PR – Definição do 

modelo de contrato. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento Em reunião com o gerente jurídico do CAU/PR, foram esclarecidas dúvidas e 

sugerida a publicação de três editais, um para cada curso - Gestão, Precificação 

e Mídias Sociais -, de modo que em caso de recursos, os processos podem 

caminhar com independência. Serão pagos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

curso com 12h de duração. Para a seleção, os candidatos deverão enviar uma 

videoaula de 10 minutos. Foram revisados a pontuação na avaliação e os 

critérios de desempate, assim como demais itens para a seleção. 
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3 Organização do Encontro de Coordenadores de Curso - Arquitetura e 

Urbanismo CAU/PR. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Francine 

Encaminhamento O Cons. Eduardo informou que está aguardando a confirmação da Arq. Glória 

Cabral, que ficou de confirmar até o dia 12/09, e que será importante chamar um 

representante da ABEA. Os convites para os palestrantes acontecerão através de 

oficio via presidência. Serão encaminhados, nas próximas semanas, os convites 

para os coordenadores junto com o formulário de participação, para que possamos 

ter noção de participantes e valores quanto a ajuda de custo. O evento será de dois 

dias, com abertura e palestra de manhã e, à tarde, mesas de trabalho e 

possivelmente palestra sobre exercício profissional e ética. Neste evento será 

lançado o edital do concurso da comunicação visual para a premiação de TFG. Foi 

mencionada a criação, no CAU/RS, de um colegiado de coordenadores, e 

discutido se essa seria uma boa proposta a se apresentar no encontro, pois 

aproxima os coordenadores de cursos ao CAU. 

 

 
4   Alinhamento sobre EAD – Ação junto ao Ministério público nos moldes do 

CAU/RS. 
Fonte CEF-CAU /BR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento Foi mencionado sobre o trabalho que o CAU/RS, junto ao departamento jurídico, 

vem desenvolvendo quanto ao ensino à distância. O Cons. Eduardo falou da 

necessidade de uma reunião com o gerente jurídico para alguns esclarecimentos 

quanto ao enfrentamento ao EAD, para entender o contexto das deliberações e 

futuras ações da CEF-CAU/PR. 

 
5   Organização de Pesquisa sobre estágio em arquitetura e Urbanismo. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento Relatou sobre uma premiação sobre estágios do CAU/PE. A CEF-CAU/PR fará 

uma pesquisa de qualidade de estágio, a partir dos parâmetros estabelecidos nesse 

edital. A Cons. Constança falou da importância deste trabalho e que almejava, 

quando coordenadora da CEF, fazer esta pesquisa com base em outro UF, o que 

envolve também que os escritórios de arquitetura se candidatem para a avaliação. 

 
6   Evento CEF- CEP – Seminário CAU/BR e CAU/SP. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento O Seminário será realizado de 26/09 a 29/09. A CEF/PR irá participar 

presencialmente através do coordenador e assistente.  

 
7   Edital de TFG – CEF-CAU/PR. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento A discussão sobre o Edital foi adiada por um mês. Sugeriu-se novamente a escolha 

de um nome para o edital de premiação do TFG. 

 
8   Organização - Edital de boas práticas. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento O edital de boas práticas está em fase de organização. 
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9   Antecipação da reunião CEF/PR de setembro, devido seminário em SP. 
Fonte CEF-CAU/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento A reunião ordinária foi marcada para dia 19/09, devido a participação do 

coordenador e assistente no Seminário em SP.  

 

 

Cascavel (PR), 29 de agosto 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 

 

 

 

 

 

 

 

8ª 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: 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR 

Data: 29.08.2022 

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da Reunião Ordinária n° 7 da CEF- CAU/PR. 

Resultado da votação: Sim (X), 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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