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PRÊMIO VERA HAZAN DE FORMAÇÃO CONTINUADA CAU/RJ 2022 

 

Regras para incrições nos cursos 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O CAU/RJ entende que deve contribuir para a formação continuada de arquiteto(a)s 

e urbanistas atendendo a uma demanda objetiva pela atualização profissional, no 

domínio de novas ferramentas de planejamento, projeto, estudos e analises, e de novos 

métodos construtivos, assim como possibilitar a consolidação e difusão de campos de 

conhecimento consagrados, a abertura de novos campos de trabalho e a ampliação de 

sua bagagem sociocultural. 

1.2 Este edital homenageia a Arquiteta e Urbanista Vera Hazan, professora, 

pesquisadora, orientadora de diversos trabalhos de TFG, e exemplo de dedicação ao 

Ensino e a Formação dos novos profissionais Arquitetos e Urbanistas, infelizmente mais 

uma vítima da pandemia da COVID-19. 

1.3 Esta iniciativa teve origem no Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do 

Estado do Rio de Janeiro (CEAU-RJ) em parceria com as comissões de Ensino e Formação 

(CEF) e de Exercício Profissional (CEP) do CAU/RJ.  

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para realizar as inscrições, o Profissional deverá estar registrados no CAU/RJ e deve 

ter domicílio registrado no Siccau no estado do Rio de Janeiro. 

2.2 Nos cursos que possuem vagas para estudantes, estas são destinadas APENAS aos 

estudantes de Arquitetura e Urbanismo das IES do estado do Rio de Janeiro .  

2.3 Cada profissional ou estudante só poderá se inscrever em um apenas UM curso. 

Caso haja inscrições repetidas para o mesmo CPF, será considerada apenas a última 

enviada, as demais serão desconsideradas. 

2.4 As inscrições serão gratuitas. 
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2.5 A lista dos inscritos será enviada à entidade realizadora do curso para a seleção, e 

será responsábilidade da mesma comunicar, via e-mail, quem foi selecionado para as 

vagas disponíveis. 

2.6 Os contemplados deverão, antes do início das aulas,  confirmar sua presença no 

curso. Caso não confirmem, as vagas serão disponibizadas à lista de espera. As 

entidades entrarão em contato para esta confirmação. 

2.7 Os certificados digitais serão concedidos mediante comprovação pelas entidades 

da presença nas aulas e será enviado via e-mail aos concluintes. 

 

Lembre-se: ao se inscrever e não comparecer ao curso, você estará impedido outra 

pessoa de ocupar a vaga. Então, participe de forma responsável!  


