
  

 

 

PAUTA: Reunião Ordinária nº 114 – CEF-CAU/MG      DATA: 20/11/2018 
 

LOCAL: Sede CAU/MG     INÍCIO: 09:00 TÉRMINO: 12:00 

 

 

1. Verificação do quórum; 
 

2. Comunicados e correspondências; 
 

3. Ordem do dia: 

3.1. Aprovação dos Registros Profissionais Efetivados pelo Setor de Registro Profissional no mês de 
setembro de 2018, Protocolos SICCAU nº 747379/2018; 

3.2. Aprovação dos Registros Profissionais Efetivados pelo Setor de Registro Profissional no mês de 
outubro de 2018, Protocolos SICCAU nº 760229/2018; 

3.3. Análise dos processos de solicitação de anotação de título de pós-graduação latu senso; 

3.4. Análise dos processos de solicitação de anotação de título de Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho; 

3.5. Deliberação que determina a publicação, no Portal da Transparência do CAU/MG, da Ata de 
Julgamento dos trabalhos participantes da Premiação TCC 2018 do CAU/MG; 

3.6. Consolidação do texto resumo relativo ao II Seminário Nacional de Ensino e Formação, realizado 
nos dias 19 e 20 de outubro de 2018, para posterior publicação e envio aos participantes do 
evento; 

3.7. Análise sobre demanda apresentada pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 
Urbanismo, na pessoa de seu Presidente, Prof. João Carlos Correia, que, em continuidade aos 
trabalhos realizados no II Seminário Nacional de Ensino e Formação, solicita uma análise sobre 
possíveis sombreamentos entre a Proposta de Alteração das Diretrizes Curriculares dos cursos 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo, documento produzido neste Seminário, e as 
Diretrizes Curriculares vigentes dos cursos de Engenharia Civil;  

3.8. Análise e parecer sobre demanda encaminhada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-MG), 
que solicita os endereços de e-mail dos Coordenadores de Curso de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo; 

3.9. Análise sobre demanda encaminhada pela Assessoria de Comunicação do CAU/MG, que solicita 
sugestões para a produção de material gráfico impresso com público alvo específico em 
estudantes dos cursos de arquitetura e urbanismo e em arquitetos e urbanistas recém-formados; 

3.10. Elaboração do Relatório de Gestão 2018 da CEF-CAU/MG, conforme solicitação do Memorando 
02/2018 da Geplan, que estabelece como data limite para envio das informações o dia 
30/11/2018. 

4. Outros assuntos: 

5. Encerramento. 

 

 
 


