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Participantes

Eduardo Verri Lopes Coordenador
Constança Lacerda Camargo Ausente
Lorreine Santos Vaccari Membro (Suplente)
André Luiz Sell Ausente
Juliana Alves de Freitas da Silva Membro (Suplente)
Antônio Claret P. de Miranda Membro

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente CEF-CAU/PR
Convidados

Aprovação da Súmula anterior
          Encaminhamento  Em     conferência  

Responsável Francine Cláudia Kosciuv

Comunicados Relato do 9° Encontro de Coordenadores de Curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Paraná.

1 Solicitação de ajustes na Deliberação 004.2020 - Procedimentos de análise 
para registro profissional e emissão de carteira de identificação do
arquiteto (a).

Fonte CEF/PR e Atendimento - CAU/PR
Relator Francine Cláudia Kosciuv
Encaminhamento O gerente de atendimento do CAU/PR, Leandro, solicita um pequeno ajuste na

Deliberação 004.2020 CEF-CAU/PR, que trata dos procedimentos para registro
profissional. Indica a supressão de um item sobre a exigência de apresentação de
comprovante de exames atualizados, referente ao tipo sanguíneo e fator RH, pois
o profissional na finalização do processo, assina o termo atestando que todas as
informações ali prestadas são verdadeiras; Texto a suprimir: (Determinar que o
tipo sanguíneo do(a) profissional apenas seja incluído em seu cadastro (e
consequentemente na carteira de identificação profissional) caso seja
apresentado exame de tipagem sanguínea, o qual deve incluir fator Rh;).  Foi
observado que ao realizarem a solicitação da carteirinha profissional, todos os
dados são confirmados,  e ao final  da coleta biométrica,  ela confere os dados
novamente com o atendente, declarando que os dados são verídicos e atesta as
informações. Desta forma não ficará dispensado o comprovante atualizado de
tipagem sanguínea. A CEF/PR entende que a deliberação 004.2020, deverá ser
ajustada  conforme a  solicitação apresentada pela  gerência de atendimento do
CAU/PR.
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O Coordenador fez o relato dos últimos eventos da CEF/PR, para que as
conselheiras  suplentes  que  participaram da  reunião  se  atualizassem  sobre  os
temas.  Informou sobre o edital  de  chamamento  para professores  ministrarem
aulas nos Cursos de Formação Continuada do CAU/PR. Estes cursos terão três
temas; Gestão de Escritório, Precificação e Mídias Sociais, e também sobre o
Concurso de Cartazes e o Prêmio TFG CAU/PR 2022, que será lançado em 13
de dezembro na plenária.  Mencionou sobre um projeto futuro que seria  uma
pesquisa em qualidade de estágio,  onde avalia  os escritórios de arquitetura e
urbanismo que ofertam estágio, desta forma é gerado um selo de qualidade e
uma premiação aos que oferecem boas práticas de estágio e sendo armazenados
em um banco de dados. É um projeto que aproxima o CAU dos estudantes e não
gera custos. Na continuidade observou que as reuniões da comissão estão sendo
realizadas no formato híbrido e solicitou que entrassem no grupo da CEF/PR,
para se manterem por dentro das tratativas sobre os temas apresentados. Falou
sobre fazer um encontro com o CEAU, para falar sobre qualidade de ensino,
precarização. Outro ponto relatado foi que o conselheiro Ormy da CEP/PR é da
FNA, e apresentou um livro “Trabalhadores Articulados em Benefício da
Arquitetura”, contendo um workshop. Com base nisto existe a ideia de criar um
encontro para falar de escritório modelo e empresas juniores, vinculando com a
comissão de Athis. Mencionou sobre a sugestão da coordenadora de curso da
UTFPR em realizar  um encontro  com os  EMAUs, que  ofertou  o  espaço  da
instituição. A Conselheira Lorreine falou que acha muito pertinente esta temática
sobre a precarização e atuação dos sindicatos. Talvez possa ser realizada uma
oficina  de  capacitação,  um evento  menor mais  necessário.  Neste  momento o
coordenador falou da importância do RRT de Cargo e Função para docente e
também sobre a possibilidade da contratação de um professor para um curso de

                                        didática     para     arquitetura,     um     caminho     para     aproximação     com os     professores.           

Curitiba (PR), 24 de Outubro 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.
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2 Lançamento do Edital do Concurso de Cartazes para o Prêmio TFG 
CAU/PR 2022

Fonte CEF/PR
Relator Eduardo Verri
Encaminhamento
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Função Conselheiros
                Votação  

Sim Não Abst. Ausên.
Coordenador Eduardo Verri Lopes           X

Coordenadora Ad. Constança Lacerda Camargo X
Membro Lorreine Santos Vaccari           X

Membro André Luiz Sell X
Juliana Alves de Freitas da Silva           X

Antônio Claret P. de Miranda           X

Histórico da votação: 10° REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR

Data: 24.10.2022

Matéria em votação: Aprovação da SÚMULA da Reunião Ordinária 9° da CEF- CAU/PR. 

Resultado da votação: Sim (4 ), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1 ) de Total: (4 ) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma.
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