
 

 

SÚMULA DA 144ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 

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

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 15 de março de 2021 

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência 

HORÁRIO: 09h42min –11h40min 
 

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 

ASSESSORIA: Darlan Gonçalves de Oliveira 
 

3. PAUTA: 

1.Verificação de quórum: 
Às 09h42min, foi registrado quórum para esta reunião, com o início da videoconferência com os membros da CEF-
CAU/MG convocados, conforme listagem de participantes acima. 

2.Comunicados/Correspondências: 

3.Ordem do dia: 
3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 143/2021; 
3.2. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 

de janeiro de 2021, conforme pareceres anexos ao Protocolo SICCAU N. 1228704/202; 
3.3. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 

de fevereiro de 2021, conforme pareceres anexos ao Protocolo SICCAU N. 1248415/2021; 
3.4. Análise das solicitações de inclusões de título complementar de “Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho 

(Especialização)”, Protocolos SICCAU nº 1266177/2021, 1225046/2021; 
3.5. Homologação das anotações de curso de pós-graduação efetivadas pelo Setor de Registro Profissional, 

Protocolos SICCAU nº 1238357/2021, 1262197/2021, 1270123/2021 e 1270132/2021; 
3.6. Encaminhamento de denúncia recebida por mensagem eletrônica pela Assessoria Técnica da CEF-CAU/MG 

acerca de curso de graduação em Engenharia Urbana, ofertado de graduação por Instituição de Ensino 
Superior do Estado de Minas Gerais; 

3.7. Análise do Edital e outras definições sobre a Premiação TCC/2021. 
 

4.Outros assuntos:  

5.Encerramento: 

Às 11h40min, foi encerrada a sessão. 

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 142/2021; 

DISCUSSÕES: 

A súmula foi encaminhada previamente por meio de mensagem eletrônica, juntamente 

com a pauta da presente reunião, e foi aprovada sem alterações pelos membros da CEF-

CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Súmula n. 142/2021 foi aprovada e encaminhada para publicação no Portal da 

Transparência. 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.2. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro 
Profissional do CAU/MG no mês de janeiro de 2021, conforme pareceres anexos 
ao Protocolo SICCAU N. 1228704/2021; 

DISCUSSÕES: A CEF-CAU/MG homologou os Registros Profissionais efetivados pela Setor de Registro 



 

 

Profissional do CAU/MG, conforme Parecer Técnico apresentado pela assessoria da 

Comissão, na forma determinada pelos Procedimentos Internos do CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação de homologação foi apensada ao Protocolo SICCAU N. 1228704/2021, 

que foi devidamente arquivado pelo Setor responsável. 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.3. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro 
Profissional do CAU/MG no mês de fevereiro de 2021, conforme pareceres 
anexos ao Protocolo SICCAU N. 1248415/2021; 

DISCUSSÕES: 

A CEF-CAU/MG homologou os Registros Profissionais efetivados pela Setor de Registro 

Profissional do CAU/MG, conforme Parecer Técnico apresentado pela assessoria da 

Comissão, na forma determinada pelos Procedimentos Internos do CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação de homologação foi apensada ao Protocolo SICCAU N. 1248415/2021, 

que foi devidamente arquivado pelo Setor responsável. 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.4. Análise das solicitações de inclusões de título complementar de “Engenheiro 
(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)”, Protocolos SICCAU nº 
1266177/2021, 1225046/2021; 

DISCUSSÕES: 

Após análises, a CEF-CAU/MG homologou a inclusão de título complementar de 

“Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho (Especialização)”, Protocolo SICCAU nº 

1266177/2021, já procedida pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG. Decidiu 

ainda por não aprovar, por ora, a inclusão de título complementar referente ao 

processo do Protocolo SICCAU nº 1225046/2021, decidindo por aguardar o 

posicionamento da Instituição Superior de Ensino responsável pela emissão dos 

documentos do referido processo, de forma que, mediante tais esclarecimentos, o 

processo seja novamente pautado para discussões pela CEF-CAU/MG. A solicitação de 

esclarecimentos foi feita pela Assessoria Técnica da Comissão, por meio de mensagem 

eletrônica. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG n. 144.3.4/2021 foi anexada ao Protocolo SICCAU nº 

1266177/2021, que foi devidamente arquivado, conforme Procedimentos internos. 

Além disso, foram encaminhadas solicitações de esclarecimentos à IES emissora dos 

documentos referentes ao processo do Protocolo SICCAU nº 1225046/2021, que 

deverá ser novamente pautado para análise por esta Comissão após o retorno.   
 

ITEM DE PAUTA: 
3.5. Homologação das anotações de curso de pós-graduação efetivadas pelo Setor 
de Registro Profissional, Protocolos SICCAU nº 1238357/2021, 1262197/2021, 
1270123/2021 e 1270132/2021; 

DISCUSSÕES: 
Após análise, a CEF-CAU/MG homologou a anotação de curso de pós-graduação 

efetivada pelo Setor de Registro Profissional, Protocolo SICCAU nº  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A homologação foi aprovada pela Deliberação DCEF-CAU/MG n. 144.3.5/2021 e foi 

anexada aos respectivos protocolos dos processos, que foram devidamente arquivados.  
 

ITEM DE PAUTA: 

3.6. Encaminhamento de denúncia recebida por mensagem eletrônica pela 
Assessoria Técnica da CEF-CAU/MG acerca de curso de graduação em Engenharia 
Urbana, ofertado de graduação por Instituição de Ensino Superior do Estado de 
Minas Gerais; 

DISCUSSÕES: 

A assessoria técnica da Comissão informou que o parecer solicitado, com análises sobre 

as cargas horárias do curso em questão, não havia sido realizado até o momento da 

presente reunião. Informou aos membros da Comissão que o documento seria 

produzido ao longo da semana e encaminhado por mensagem eletrônica para 



 

 

apreciação e comentários e que, mediante aprovação, o documento seria tramitado à 

CEP-CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Conforme acordado, o documento foi produzido e encaminhado aos membros da 

Comissão, via mensagem eletrônica, em 16 de março de 2021. Aguardando aprovação 

para encaminhamento à CEP-CAU/MG. 
 

ITEM DE PAUTA: 3.7. Análise do Edital e outras definições sobre a Premiação TCC/2021. 

DISCUSSÕES: 

Em análise ao Edital da Premiação TCC/2021, a Coordenadora da CEF-CAU/MG 

registrou suas sugestões de alteração ao documento de referência (Edital da Premiação 

do ano anterior). Foi discutida, em especial, a questão da restrição à participação 

apenas de egressos que colaram grau no ano anterior. O membro titular da Comissão, 

Conselheiro Gustavo Rocha, destacou que seria problemática a questão do veto à 

participação dos formandos que concluíram o curso no ano anterior, mas que por 

motivos de calendário acadêmico, colaram grau apenas em 2021, e que por este motivo, 

teriam que aguardar a premiação do ano seguinte, 2022, para concorrer. Os demais 

membros concordaram com este ponto de vista, contudo, não chegaram a um consenso 

sobre a forma final do texto. Após essas discussões, a Coordenadora solicitou ao 

assessor técnico o compartilhamento do documento com os demais membros da 

Comissão, por meio de pasta compartilhada na nuvem, para que todos possam registrar 

suas contribuições para a aprovação do documento final. Pediu, inclusive, contribuições 

para formatação de um texto que contemple as observações sobre a participação de 

egressos que colaram grau em 2021.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A minuta do Edital da Premiação TCC/2021 do CAU/MG foi disponibilizada para todos 

os membros da Comissão, titulares e suplentes, na pasta compartilhada da CEF-

CAU/MG. Aguardando considerações para aprovação da versão final do documento. 
 
 

Às 11h40min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 144ª 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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