
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (28/09/2015), às nove horas 
(09h00), reuniu-se a Comissão de Ensino e Formação do CAU/PR, na Sessão Ordinária no 
06/2015, realizada na sede do CAU/PR, no Hotel Windham Golden à Rua Rui Barbosa, nuero 
394, bairro Centro, na cidade de Foz de Iguaçu, no Estado do Paraná, coordenada pelo Arquiteto 

e Urbanista ANDRÉ SELL – Coordenador da Comissão, tendo como Assessora de Comissão 
ANDRESSA FABIANA DE OLIVEIRA; sessão que contou ainda com a presença dos seguintes 
Arquitetos e Urbanistas: Conselheiro Titular GIOVANNI GUILLERMO MEDEIROS, Conselheiro 
Titular IRÃ TABORDA DUDEQUE, e o Conselheiro Suplente ANTONIO CARLOS ZANI. 
"QUORUM" – Verificado o número legal de conselheiros presentes, de acordo com o Regimento 
Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos da presente reunião. 
ORDEM DO DIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
1. PROTOCOLO 256647/2015 - ALTERAÇÃO DE TÍTULO PROFISSIONAL DE LUIZ 
ROBERTO HOMEM DE MELLO  – Foi encaminhada a Comissão de Ensino e Formação, o 
pedido do arquiteto e urbanista, para alteração de seu titulo de “arquiteto e urbanista - especialista 
em engenharia de segurança do trabalho” para “engenheiro de segurança do trabalho”, o mesmo 
a constar alterado em sua carteirinha e registro no cau. Após discussão pelos membros da 
comissão foi deliberado o indeferimento da requisição, uma vez que o titulo de especialista em 
engenharia de segurança do trabalho está vinculando à graduação do requerente em Arquitetura 
e Urbanismo.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
2. PROTOCOLO 297375/2015 - REQUERIMENTO DE RICARDO PEREIRA PARA 
ALTERAÇÃO DA DATA DE EXPEDIÇÃO DO TITULO PROFISSIONAL. – Foi analisado o 
pedido do arquiteto e urbanista Ricardo Pereira, para alteração da data de expedição de seu titulo 
de arquiteto e urbanista, atualmente constando como ano de formação 1996, erro advindo da 
transição do sistema CREA/CONFEA para o sistema CAU. Na ocasião foi apresentando os 
documentos de registro do mesmo, constando a data correta de 1971, tendo isto em vista a 
comissão decide deferir o pedido do mesmo, encaminhando os documentos ao departamento 
juridíco do conselho de arquitetura e urbanismo do Paraná, afim de dar as devidas providências 
para a efetiva correção deste item.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
3. VI FORUM DE COORDENADORES DE CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 
PARANÁ – Foi reiterado a ocorrência do próximo forum de coordenadores, em data de 26 de 
outubro de 2015 na cidade de Curitiba, pelo periodo da manhã, concomitantemente a reunião 
das comissões, sendo o forúm a atividade pautada para a reunião da comissão de ensino e 
formação. Na ocasião desta reunião, o coordenador da comissão, conselheiro titular CARLOS 
HARDT, encontra-se  em evento da ABEA em Natal/RN, visando também prospectar o 
palestrante do VI FORUM DE COORDENADORES.   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.- 
4. CONVÊNIO INBEC / UNICID – O INBEC / UNICID propõe o estabelecimento de convênio 
entre as entidades, visando disponibilização de mailing list e contrapartida de desconto em cursos 
lato sensu - MBA em plataforma BIM, com desconto de R$ 100,00. O Conselheiro Titular André 
Sell sugeriu que seja repassado pela instituição a porcentagem que este valor representa do 
montante total do valor de investimento do curso para que a comissão delibere em uma proxima 
reunião. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Arquiteto e Urbanista ANDRÉ SELL 
Coordenador da Comissão 
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ANDRESSA FABIANA DE OLIVEIRA 
Assessora da Comissão ad hoc. 

 
 



 

 

 


