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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2022 CEF- CAU/PR 

 

Data 04 de Outubro de 2022 Horário 10h30 

Local Reunião online 

 

Participantes 

Eduardo Verri Lopes Coordenador 

  Constança Lacerda Camargo Coordenadora Adjunta 

  André Luiz Sell Membro 

  Antônio Claret P. de Miranda Membro 

Assessoria Francine Cláudia Kosciuv Assistente CEF-CAU/PR 

Convidados   

 
Aprovação da Súmula anterior 

Encaminhamento Em conferência 

 

COMUNICAÇÕES 

 

Responsável Francine Cláudia Kosciuv 

Comunicados Relato n° 05 
  

 

ORDEM DO DIA 

 
1 Organização do Encontro de Coordenadores de Curso de Arquitetura e 

Urbanismo CAU/PR. 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento Confirmam-se as decisões da última reunião, com a realização do 9° Encontro 

de Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. O local de 

realização do encontro será foi alterado para a sede do CAU/PR e devido a 

impossibilidade de um coffee-break, e apresentada a programação do evento: 

14/10: 09h00 – 10h00 - Mesa de abertura 

10h00 – 12h00 - Palestra de abertura – Arquiteta Gloria Cabral 

12h00 – 14h00 - Intervalo para o almoço 

14h00 – 16h00 - Mesas temáticas de discussão: Trabalho Final de 

Graduação; Estágio; Extensão universitária; Tema 

proposto pelo grupo 

16h00 – 16h30 - Coffee-break 

16h30 – 17h30 - Mesa redonda – CEF, CED e CEP do CAU/PR 

15/10: 10h00 – 12h00 - Plenária de encerramento 

12h00 – 14h00 - Almoço (por adesão) 

14h00 – 18h00 - Visita técnica ao Museu Oscar Niemeyer 

   

A CEF custeará a vinda dos palestrantes de outro estado para o evento. A 

Informou que a abertura do evento será feita pelo presidente do CAU/PR e sobre 

as divisões de mesas de trabalho com os participantes. Nos próximos será feita 

uma reunião com o Cons. Leonardo Danielli, representante da CED/PR, para 

alinhar a divisão dos trabalhos. Para o dia 14/10, o coordenador da CEF fez uma 

sugestão para a divisão dos membros da CEF entre as mesas de discussão, e 

depois um coordenador escolhido entre eles realize a relatoria, assim a CEF 

participa para comentar. No evento também serão apresentados os editais de 

Concurso de Cartazes e Prêmio TFG, a serem lançados posteriormente. No 
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1 Organização do Encontro de Coordenadores de Curso de Arquitetura e 
Urbanismo CAU/PR. 

sábado de manhã faríamos uma mini plenária com os relatos para depois 

elaborar um documento com os resultados do encontro. Existe a intenção de 

criar um colegiado, se tornando um apoio para a CEF. Será encaminhado a 

proposta das DCN para todos os coordenadores para ajudar nos trabalhos e 

discussões. A Cons. Constança apoia a ideia e ficará mais produtivo, assim 

como o Cons. Antônio disse que acha pertinente e poderão trazer experiências 

com base na proposta apresentada. Ficou definido o envio do e-mail com 

informações sobre a alteração de local de realização também, o mais breve. 

Neste momento a única pendência é o recebimento dos formulários específicos 

para o evento e confirmação na visita ao museu. Na sequência foi informado 

sobre a deliberação da CEF/PR, sobre informe à presidência do CAU/PR e que 

orienta que toda divulgação nas mídias sociais do CAU sobre EAD, antes de ser 

divulgada que seja analisado pela comissão o material, citou a conversa que teve 

com o coordenador da CEF/RS. 

 
2 Edital do Prêmio TFG CAU/PR 2022 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri 

Encaminhamento O edital será publicado na plenária de dezembro, revisado nos próximos dias e 

mencionado no Encontro de Coordenadores. A divulgação dos resultados será 

para fevereiro aproximadamente. Estes editais devem ser lançados ainda no ano 

de 2022 por conta da programação financeira e avaliação e premiação em 2023. 

Foi sugerido que para as CEF-CAU/SC e RS participem como banca, o 

coordenador entrará em contato. 
 
3  Pesquisa sobre “Qualidade de Estágio” 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento O Coordenador falou sobre a intenção de realizar de uma pesquisa de estágio 

e mencionou que outro UF já desenvolve este trabalho através de um 

aplicativo (CAU/PE), 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. Mencionaram sobre a dificuldade de a FENEA chegar aos 

estudantes, relatando que em contato com um representante da entidade, uma 

instituição de ensino particular de Curitiba entrou em contato com eles para 

verificar informações sobre abertura de um centro acadêmico na IES. 

Retomando a questão da pesquisa de estágio, será muito importante mesmo 

que seja por respostas mínimas e aproveitar a disposição dos coordenadores 

para divulgar este projeto. 

 
4 Organização referente à análise dos editais 
Fonte CEF/PR 
Relator Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento Solicitou que fosse estudado o edital da pesquisa de estágio do CAU/PE, 

enquanto isto o coordenador revisa o edital da comunicação. O Cons. Antônio se 

dispôs para ajudar na análise, mas não pode ficar responsável neste momento. 

Em novembro finalizam o edital do Prêmio de TFG e organizam na próxima 

reunião um revezamento: quem avaliar o concurso de cartazes não participará 

das bancas para os cursos de formação continuada do CAU/PR. 
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5 Participação do Coordenador da CEF/PR e assistente no I Seminário 

Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional. 
Fonte CEF/BR e CEF/SP 
Relator   Eduardo Verri Lopes 

Encaminhamento O Coordenador relatou sobre a participação dele e da assistente no Seminário 

de Formação e Atribuição Profissional da CEF/BR em São Paulo. Foram três 

dias de eventos bem intensos com discussões e palestras. Relatou sobre a 

criação de uma comissão temporária de tecnologia, um misto de CEF e CEP 

que será coordenado pela Cons. Ana Paula do CAU/SP. Sobre as discussões a 

nível Brasil sobre EAD, foi sugerido pelo Cons. Eduardo a criação de grupos 

de trabalho para concentrar as ações. Na última reunião de agosto houve uma 

sugestão de criar um comitê emergencial de harmonização de procedimentos 

de registros para tratar do EAD.  

 

Curitiba (PR), 04 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO VERRI LOPES 

Coordenador CEF-CAU/PR 

FRANCINE CLÁUDIA KOSCIUV 

Assistente da CEF-CAU/PR 

 

 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 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:   REUNIÃO ORDINÁRIA - 2022 DA CEF - CAU/PR 

Data: 04.10.2022 

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

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

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