
 

 

SÚMULA DA 141ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 
 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 12 de janeiro de 2021 

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência 

HORÁRIO: 09h30min –11h06min 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF-CAU/MG 

PARTICIPANTES: 
Sérgio Luiz Barreto C. C. Ayres Coordenador Adjunto da CEF-CAU/MG 

Gustavo Ribeiro Rocha Membro Titular da CEF-CAU/MG 

CONVIDADOS: 
Luis Phillipe Grande Sarto Membro Suplente da CEF-CAU/MG 

Denise Aurora Neves Flores Membro Suplente da CEF-CAU/MG 

ASSESSORIA: Darlan Gonçalves de Oliveira 

 

3. PAUTA: 

1.Verificação de quórum: 
 
Às 09h30min, foi registrado quórum para esta reunião, com o início da videoconferência com os membros da CEF-
CAU/MG convocados. Mediante convite à participação também aos membros suplentes, estiveram presentes dois 
dos três suplentes da CEF-CAU/MG, conforme listagem de participantes acima. 
 
2.Comunicados/Correspondências: 
 

2.1. Comunicado da Coordenação da Comissão; 
 
3.Ordem do dia: 

3.1. Homologação dos Registros Profissionais Efetivados pelo Setor de Registro Profissional no mês de dezembro 
de 2020, Protocolo SICCAU nº 1211619 /2020; 

3.2. Homologação das inclusões de título de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho efetivadas 
pelo Setor de Registro Profissional, Protocolo SICCAU nº 1175973 /2020; 

3.3. Encaminhamentos iniciais para os trabalhos da CEF-CAU/MG na Gestão 2021-2023. 

4.Outros assuntos:  

4.1. Solicitações da Coordenação à Assessoria Técnica da CEF-CAU/MG; 

5.Encerramento: 

Às 11h06min, foi encerrada a sessão. 

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 

ITEM DE PAUTA 2.1. Comunicado da Coordenação da Comissão 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Coordenadora da CEF-CAU/MG, Conselheira Luciana Veloso, informou sobre a 

composição da Comissão, destacando que os membros suplentes foram convidados a 

participarem da reunião, como ouvintes, prática que se pretende incorporar como 

padrão às reuniões desta Comissão enquanto perdurarem os trabalhos em formato 

virtual, ou seja, não presencial. Sendo esta a primeira reunião com a composição atual, 

a Coordenadora iniciou com uma explicação e esclarecimentos aos demais membros 

sobre os trabalhos da Comissão, na qual atuou como suplente na Gestão anterior 



 

 

(2018-2020); na sequência, convidou a todos os presentes a se apresentarem. Após 

apresentações dos Conselheiros membros da Comissão, se apresentou o Assessor 

Técnico, que prosseguiu com uma breve explanação acerca dos trabalhos e processos 

de competência da Comissão, conforme detalhes constantes no item 4.1 da presente 

súmula.  
 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Homologação dos Registros Profissionais Efetivados pelo Setor de Registro 
Profissional no mês de dezembro de 2020, Protocolo SICCAU nº 1211619 /2020; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF-CAU/MG apreciou a minuta da Deliberação CEF-CAU/MG nº 141.3.1/2021, 

ficando pendente sua homologação aos registros profissionais de brasileiros 

diplomados no Brasil, efetivados pelo Setor de Registro Profissional no mês de 

dezembro de 2020, ao envio do “de acordo” dos membros da Comissão, por meio de 

mensagem eletrônica. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Aprovação dos títulos de Especialista em Engenharia de Segurança do 
Trabalho incluídos pelo Setor de Registro Profissional; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF-CAU/MG apreciou a minuta da Deliberação CEF-CAU/MG nº 141.3.2/2021, 

ficando pendente sua homologação a inclusão do título de especialização em 

engenharia de segurança do trabalho, Processo n. 1175973/2020, efetivada pelo Setor 

de Registro Profissional, ao envio do “de acordo” dos membros da Comissão, por meio 

de mensagem eletrônica. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Encaminhamentos iniciais para os trabalhos da CEF-CAU/MG na Gestão 2021-
2023. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Os membros da CEF-CAU/MG discutiram sobre a necessidade de desenvolvimento de 

uma programação de atividades para a Comissão para o ano corrente, com previsão de 

principais atividades a serem desenvolvidas, bem como de um calendário preliminar. 

Considerando as informações da assessoria técnica de que não houve a realização da 

reunião de fechamento da CEF-CAU/MG em dezembro de 2020, a Coordenadora da 

Comissão solicitou ao assessor técnico o envio da programação do ano anterior, de 

forma que os membros possam trabalhar a partir deste documento para a elaboração 

da programação para o ano de 2020. A Coordenadora solicitou a inclusão de um item 

de pauta para relacionar as pendências da Comissão, bem como para elencar algumas 

outras solicitações, conforme item 4.1 a seguir. 
 

ITEM DE PAUTA 4.1. Solicitações da Coordenação à Assessoria Técnica da CEF-CAU/MG; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Após as discussões anteriores, a Coordenadora da CEF-CAU/MG solicitou da assessoria 

técnica uma verificação junto à Gerência Administrativa do CAU/MG quanto à 

disponibilização dos e-mails corporativos dos membros da Comissão; solicitou também 

um levantamento de todas as pendências da Comissão na gestão anterior, e pediu que 

os normativos vigentes fossem encaminhados para todos os membros; solicitou 

também a criação de uma pasta compartilhada na internet para troca de informações e 

para disponibilização dos processos pendentes. Após discussões e esclarecimentos 

prestados pela assessoria técnica sobre todas as questões levantadas, ficou acordado 

que o assessor técnico elabore um relatório com os assuntos mais relevantes da 

Comissão, incluindo os normativos vigentes e as possíveis pendências a serem 

distribuídas aos atuais membros que passam a compor a CEF-CAU/MG. Foi levantada a 

existência, dentre as pendências, de 1 processo de registro profissional de diplomados 



 

 

no exterior, para o qual será necessária distribuição. A definição do relator e a emissão 

da respectiva Deliberação se deu conforme item 4.2 a seguir. 
 

ITEM DE PAUTA 
4.2. Definição de Conselheiro Relator para processo de Registro Profissional de 
Diplomado no Exterior, Solicitação SICCAU 145146 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Conforme item 4.1, ficou definida como Conselheira Relatora do Processo em questão a 

Coordenadora da Comissão, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, nos termos da 

Deliberação DCEF-CAU/MG n. 141.4.2/2021.  

 
Às 11h06min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 141ª Reunião da Comissão de 
Ensino e Formação do CAU/MG. Para os devidos fins foi lavrada esta Súmula pelo Assessor Técnico e vai 
assinada pelos participantes da reunião. 

 
 

 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso (Coordenadora CEF-CAU/MG)                _____________________________________ 
Luis Phillipe Grande Sarto (Suplente) 

 

 

Sérgio Luiz Barreto C. C. Ayres (Coordenador Adjunto CEF-CAU/MG)               _____________________________________ 
Maria Del Mar Ferrer Poblet (Suplente)  

 
 
Gustavo Ribeiro Rocha (membro titular CEF-CAU/MG)                                              _____________________________________ 
Denise Aurora Neves Flores (Suplente) 

 

 
 
 
 
 
Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto 

a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião 

gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Darlan Gonçalves de Oliveira 

Arquiteto Analista – Assessor Técnico 

Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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