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ITEM DE PAUTA 148.3.9 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprovação de Ofício de solicitação de esclarecimentos a ser encaminhado à CEF-

CAU/BR, nos termos do item 4.1 da Súmula N° 147/2021 da CEF-CAU/MG. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO D.CEF-CAU/MG Nº 148.3.9/2021 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MG – CEF-CAU/MG, em reunião 

ordinária no dia 26 de julho de 2021, em reunião realizada por videoconferência, no exercício das 

competências e prerrogativas que trata o art. 94 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária 

nº 0070.6.13/2017, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR 0023-05.A/2017, do 

CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe sobre a manifestação dos assuntos 

de competência das comissões ordinárias mediante ato administrativo da espécie deliberação de 

comissão; 

Considerando inciso IV, do art. 94 do Regimento Interno do CAU/MG, que estabelece como competência 

da CEF-CAU/MG a realização de ações que estimulem a promoção da educação e da formação 

profissional continuada, conforme atos normativos do CAU/BR; 

Considerando informações repassadas pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, em reunião 

conjunta realizada com as Coordenações das demais CEF-CAU/UF, informando acerca de ações e 

projetos em desenvolvimento pela Comissão Nacional; 

Considerando as discussões da CEF-CAU/MG em suas Reuniões Ordinárias n° 147 e 148/2021, nas 

quais considerou-se sobre a importância do conhecimento acerca do andamento destas ações/projetos 

em desenvolvimento pela CEF-CAU/BR, tais como Projeto Educa, Projeto Lelé, ações relacionadas aos 

Escritórios Modelo e Extensão Universitária, para fins de planejamento de ações da própria CEF-CAU/MG 

e revisão de seu Plano de Ações para o segundo semestre do ano corrente. 
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DELIBEROU: 

1. Requerer o encaminhamento de Ofício à CEF-CAU/BR, com solicitação de informações acerca do 

andamento das ações/projetos em desenvolvimento por esta Comissão, tais como ações 

relacionadas aos Escritórios Modelo e Extensão Universitária, bem como quaisquer informações 

sobre outras ações/projetos em andamento que possam vir a contribuir com a revisão do Plano de 

Ações da CEF-CAU/MG para o segundo semestre do ano corrente; 

2. Solicitar ainda à CEF-CAU/BR informações acerca do Projeto Gentileza, inciativa da CEF-CAU/BR 

relacionada à ação de concessão de RRT’s sem custo a docentes dos cursos de graduação em 

arquitetura e urbanismo; 

3. Encaminhar a presente Deliberação para a Presidência do CAU/MG, para conhecimento e 

encaminhamentos.  

Folha de Votação DCEF-CAU/MG n° 148.3.9/2021 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Luciana Bracarense Coimbra Veloso TITULAR X    

2 Denise Aurora Neves Flores SUPLENTE X    

 

 

 

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