
CEF-CAU/PR

COMUNICAÇÕES

ORDEM DO DIA

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 CEF-
CAU/PR

Data 21 de Novembro de 2022   Horário 14h às 14h56
Local Reunião online

Participantes

Eduardo Verri Lopes Coordenador
Constança Lacerda Camargo Coord. Adjunta
André Luiz Sell Membro
Antônio Claret P. de Miranda Membro

Assessoria Alessandro Bomcompagni Junior Assistente CEF-CAU/PR
Convidados

Aprovação da Súmula anterior
          Encaminhamento  Em     conferência     para     assinatura.  

Responsável Eduardo Verri Lopes

Comunicados
Ausência da assistente da Comissão de Ensino e Formação, Francine,
informado com antecedência, onde o supervisor de Comissões, Alessandro irá
substituí-la nesta reunião auxiliando a CEF/PR.

1 Definição dos valores para o Prêmio TFG CAU/PR 2022.
Fonte CEF/PR e Atendimento - CAU/PR
Relator Eduardo Verri Lopes
Encaminhamento Considerando que o Prêmio 2022 para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo

é destinado aos recém- egressos dos cursos de Arquitetura e  Urbanismo do
Paraná. É realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/PR e
organizado pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/PR. Considerando
que a premiação é destinada aos trabalhos finais de graduação e trabalhos de
conclusão de curso selecionados pelas Instituições de Ensino Superior do
Estado do Paraná, fica definido os seguintes valores para premiação;
Os trabalhos serão avaliados conforme categorias, definidas pelo estudante no
momento  da inscrição;  Os  trabalhos  vencedores  de  cada  categoria,  conforme
determinado pela Comissão Julgadora, receberão prêmios nos seguintes valores:
1. Projeto de Arquitetura de Edificações e Interiores: R$ 3.000,00 (três mil

reais);
2. Projeto de Arquitetura da Paisagem: R$ 3.000,00 (três mil reais); 3. Projeto de
Patrimônio Cultural, Arquitetônico e Urbanístico: R$ 3.000,00 (três mil reais); 4.
Projeto de Arquitetura Efêmera: R$ 3.000,00 (três mil reais); 5. Planejamento
Urbano e Regional: R$ 3.000,00 (três mil reais); 6. Projeto de Habitação de
Interesse Social: R$ 3.000,00 (três mil reais).

2 Atribuição de Título – Engenharia de Segurança do Trabalho.
Fonte CEF/PR – Prot. 1626685.2022 – Prot. 1597419.2022
Relator Eduardo Verri Lopes
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2 Atribuição de Título – Engenharia de Segurança do Trabalho.
Encaminhamento Em análise as solicitações recebidas para atribuição de título de Eng. de

Segurança do Trabalho, foi constatado o atendimento dos requisitos necessários
pelos profis- sionais. Os profissionais apresentaram a comprovação de conclusão
do curso e das horas práticas realizadas, com declaração do empregador e atesto
da instituição. Em verificação pela análise de atendimento, constatou-se que o
processo está con- forme  previsto  na  Deliberação  017.2020  CEF-CAU/BR,
parecer  CFE  nº  19/1987 e parecer CNE/CES nº 96/2008, que estabelece o
currículo mínimo para os cursos de especialização lato sensu em Engenharia de
Segurança do Trabalho;
As comprovações de veracidade das informações dos dois protocolos foram
recebidas das instituições de ensino através da consulta via e-mail e
declarações, procedimento comum realizado pela analista responsável, que
con irma a conclusão do curso pelo pro issional e con irma o atendimento
quanto a grade curricular, horas de curso e práticas realizadas. Para
inalização apresenta-se a planilha de conferência criada pela CEF-CAU/BR.

Portanto a CEF/PR delibera pelo deferimento dos pedidos acima mencionados,
atribuindo o título requerido aos profissionais.

3 Solicitação de registro profissional de brasileiro com formação  estrangeira
- Bolívia.

Fonte CEF/PR – Prot. 1622944/2022
Relator Eduardo Verri Lopes
Encaminhamento O requerente  solicitou  análise  do  protocolo  mencionado  na  descrição,  onde

apresenta seu diploma revalidado pela Universidade Estadual de Londrina para
obtenção do registro  profissional  no  CAU/PR. É  formado em arquitetura  e
urbanismo desde dezembro de 2012 pela Universidad de Santa Cruz de La
Sierra
- Bolívia. O requerente foi orientado sobre os requisitos da Resolução 123/2016
CAU/BR, que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou
estrangeiros  portadores de visto permanente,  diplomados por  instituições  de
ensino superior estrangeiras,  nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências. Conforme
exigências desta Resolução e com base nas instruções deliberadas
anteriormente, foi observado que os requisitos foram cumpridos. Quanto a
documentação anexada, apresentou seu diploma com revalidação, histórico,
ementa do curso na íntegra,  anexo  ao  protocolo  acima  mencionado,
preenchimento da planilha de equivalência indicada pela Resolução 87.2014
CAU/BR, para verificação quanto as horas exigidas e cumpridas e também a
atestado  de  veracidade  da  conclusão das  disciplinas  e  revalidação  do  seu
diploma.  Verificou-se  que  durante  a  análise da Universidade Estadual de
Londrina – UEL/PR, para revalidação, foi necessário solicitar ao requerente a
complementação de 28 créditos, correspondendo a 840 horas para conclusão de
mais 14 disciplinas,  que foram concluídas com êxito na UEL, na cidade de
Londrina/PR, no ano de 2022. Após conferência pela analista de atendimento
da documentação apresentada e na planilha de equivalência,  que substitui  o
Anexo II da Resolução n° 26 /2012 CAU/BR, para melhor entendimento dos
lançamentos  e  deferida  pela  CEF/PR. Em análise a CEF/PR delibera em
aprovar o pedido para o registro definitivo,
com encaminhamento do processo a CEF- CAU/BR para providências, análise
e homologação do registro.

4 Comissão Avaliadora – Edital do Concursos de Cartazes do CAU/PR.
Fonte CEF/PR
Relator Eduardo Verri Lopes
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Encaminhamento O Concurso de Cartazes do CAU foi criado para a divulgação da edição 2022

do “PRÊMIO TFG CAU/PR", um instrumento para estimular e difundir a
prática da projetação  nos  Trabalhos  Finais  de  Graduação  em Arquitetura  e
Urbanismo no Estado do Paraná. Portanto fica decidido nesta reunião que a
banca avaliadora será composta pelos seguintes integrantes da CEF/PR:
Cons.  Eduardo  Verri  Lopes,  Cons. Antônio Claret P. de Miranda e Cons.
Constança Lacerda Camargo.

5 Comissão Avaliadora- Edital de Cursos de Formação Continuada do CAU
Fonte CEF/PR
Relator Eduardo Verri Lopes
Encaminhamento Para compor a banca de avaliação deste do Edital que possui a finalidade de

selecionar e credenciar docentes para Cursos de Formação Continuada para
Arquitetos e Urbanistas, o Cons. André Luiz Sell representará a CEF/PR.

6 Divulgação Página CEF – Organização de temas.
Fonte CEF/PR
Relator Eduardo Verri Lopes
Encaminhamento Solicitar a comunicação a manutenção das informações sobre as ações da

CEF/PR; Resultados do Concurso de TFG de 2021, o registro do Encontro de
Coordenadores de Curso, os editais de concurso que a CEF/PR organiza, assim
como os links para acesso.

Foz do Iguaçu (PR), 21 de Novembro 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 Assinado de forma digital por
EDUARDO VERRI
LOPES:05716598960
Dados: 2022.12.14 15:14:57 -03'00'

EDUARDO VERRI LOPES
Coordenador CEF-CAU/PR

Alessandro Bomcompagni Junior
Supervisor de Comissões do CAU/PR

11ª 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 Luiz Sell         X

Membro Antônio Claret P. de Miranda X

LOPES:05716598960
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Histórico da votação: 11° REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR

Data: 21.11/2022

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da Reunião Ordinária 10° da CEF- CAU/PR. 

Resultado da votação: Sim (3 ), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1 ) de Total: (3 ) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma.

Assistente: Alessandro Bomcompagni Junior - Condução Trabalhos (Coord.): Eduardo Verri 
Lopes
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