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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022 - PRÊMIO TFG CAU/PR 2022 

 

ATA DA COMISSÂO DE HABILITAÇÃO 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, a partir das quatorze horas, 

reuniu-se, de forma virtual, a Comissão de Habilitação do Edital de Chamamento Público 

número 009/2022 –Prêmio TFG CAU/PR 2022, designada por meio da DELIBERAÇÃO N° 

002/2023 - CEF- CAU/PR, de 27 de fevereiro de 2023. A reunião teve o objetivo de analisar 

e habilitar as inscrições. Estiveram presentes na reunião o arquiteto e urbanista Eduardo Verri 

Lopes, na condição de coordenador; Antonio Carlos Domingues da Silva - Assessor 

Institucional do CAU/PR; e Francine Cláudia Kosciuv - Assistente da CEF/PR. A Comissão de 

Habilitação analisou as cinquenta e três (53) inscrições recebidas. Foram identificadas 

inscrições repetidas referentes a dois (2) trabalhos, sendo desconsiderados nesses dois 

casos os envios mais antigos. Ainda, foi desclassificada uma (1) inscrição realizada pelo 

próprio autor, desrespeitando assim os itens 5.4 e 5.4.1. do Edital. Assim, permaneceram em 

análise cinquenta (50) trabalhos finais de graduação ou trabalhos de conclusão de curso, 

recebidos de vinte (20) Instituições de Ensino Superior, distribuídas em nove (9) municípios 

do Estado do Paraná. Dessas cinquenta inscrições, foram considerados HABILITADOS trinta 

(30) trabalhos; e vinte (20) trabalhos NÃO-HABILITADOS. Conforme previsto no Item 8.7 do 

Edital: “A relação dos trabalhos homologados não será publicada nem publicizada, garantindo, 

desta forma, o sigilo quanto aos participantes inscritos e a isonomia da avaliação da Comissão 

de Avaliação de Mérito”. Do mesmo modo, no Item 8.4., “Após a análise prevista no 

cronograma, a Comissão de Habilitação informará por e-mail aos inscritos, através das 

coordenações de curso, os trabalhos habilitados e não habilitados, neste último caso, 

identificando os itens exigidos neste edital não atendidos”. Sendo assim, a Comissão de 

Habilitação procedeu a Comunicação das Habilitações aos inscritos. Por fim o coordenador 

da Comissão de Habilitação deu por encerrada a reunião às dezessete horas e quinze 

minutos, da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Eduardo Verri Lopes, e pelos 

demais membros da Comissão de Habilitação. 

 
 
 

__________________________________ 
Eduardo Verri Lopes 

 
 

__________________________________ 
Antonio Carlos Domingues da Silva 

 
 

__________________________________ 
Francine Cláudia Kosciuv 
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