
  

 

 

PAUTA: Reunião Ordinária nº 120 – CEF-CAU/MG      DATA: 23/04/2019 
 

LOCAL: Sede CAU/MG     INÍCIO: 08:00 TÉRMINO: 15:00 

 
1. Verificação do quórum; 

 
2. Comunicados e correspondências: 

 
2.1. Comunicado sobre Ofício enviado pelo CAU/BR em resposta à Deliberação CEF-CAU/BR nº 

117.3.1/2019; 
2.2. Comunicado sobre Deliberação da CPUA-CAU/MG, em resposta à Deliberação CEF-CAU/BR nº 

119.3.5/2019. 
 

3. Ordem do dia: 

3.1. Aprovação dos Registros Profissionais Efetivados pelo Setor de Registro Profissional no mês de 
março de 2019, Protocolo SICCAU nº 829876/2019; 

3.2. Análise dos processos de anotação de títulos de pós-graduação; 

3.3. Análise dos processos de inserção de títulos de Especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho. 

3.4. Análise e deliberação sobre relatório e voto apresentado pelo conselheiro relator em relação a 
processo de Registro Profissional de diplomado no exterior, Protocolo nº 859669/2019; 

3.5. Definições sobre demanda encaminhada pelo Conselho Diretor do CAU/MG em relação à 
elaboração de arquivo padrão para Palestra Institucional do CAU/MG, com dados referentes à 
CEF-CAU/MG; 

3.6. Tratativas sobre solicitação de anotação de título de Especialista em Engenharia de Segurança 
do Trabalho, para os casos em que não é possível conseguir a confirmação da IES, conforme 
Protocolo SICCAU nº 810434/2019; 

3.7. Consulta à Assessoria de Comunicação do CAU/MG sobre demandas em andamento da CEF-
CAU/MG, quais sejam: (i) elaboração das peças de divulgação da Premiação TCC 2019 do 
CAU/MG; (ii) Definição dos kits para premiação dos premiados na Premiação TCC 2019 do 
CAU/MG; (iii) Implementação da aba específica para ensino no sítio eletrônico do CAU/MG, 
conforme Deliberação CEF-CAU/MG nº 119.3.4/2019.  

4. Outros assuntos: 

4.1. Solicitação de agendamento de Reunião Extraordinária da CEF-CAU/MG, para tratativas sobre 
ações da Comissão para o Planejamento Estratégico do CAU/MG; 

4.2. Consulta sobre viabilidade de participação em Seminário Internacional de Ensino a ser realizado 
em São Paulo, dos dias 27 a 29 de maio de 2019; 

4.3.  Informações sobre tratativas no Conselho Diretor sobre solicitação de apoio financeiro para 
realização de evento, encaminhada pela da Universidade de Uberaba (UNIUBE); 

4.4. Tratativas em conjunto com a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG a respeito do 
conteúdo da cartilha para estudantes, conforme definido pelo Planejamento Estratégico do 
CAU/MG. 

5. Encerramento. 

 

 
 


