
  

 

ITEM DE PAUTA 149 – 3.8 

INTERESSADO CEF-CAU/MG 

ASSUNTO 
Designação de Conselheiro Relator para o Processo Administrativo n° 
1355088/2021. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO D.CEF-CAU/MG Nº 149.3.8-2021 

 

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

reunião ordinária no dia 16 de agosto 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 que os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo 

são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do 

profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de 

conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional; 

Considerando a Deliberação DCEF-CAU/BR nº 003/2021, que aprova ações da CEF-CAU/BR de 

curto prazo para os registros dos egressos de cursos de arquitetura e urbanismo na modalidade de 

ensino a distância (EaD); 

Considerando Deliberação CEF-CAU/BR N° 019/2021, que estabelece, entre outras coisas, que as 

CEF-CAU/UF procedam a solicitação e a análise da documentação completa dos cursos em questão 

(cursos de graduação em arquitetura e urbanismo na modalidade de ensino à distância), em especial 

no que diz respeito aos Projetos Políticos Pedagógicos da Instituição e do Curso, e do histórico 

escolar do egresso, e se pronunciem no que diz respeito aos seus efeitos nas atribuições e no 

exercício profissional; 

Considerando Deliberação D.CEF-CAU/MG n° 148.2.4/2021, que trata da abertura de Processo 

Administrativo para análise da documentação completa dos cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo na modalidade de ensino à distância localizados no Estado de Minas Gerais, em especial 

no que diz respeito aos Projetos Políticos Pedagógicos da Instituição e do Curso, e do histórico 

escolar do egresso, a fim de que esta Comissão tenha subsídios para se pronunciar no que diz 

respeito aos seu efeitos nas atribuições e no exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo; 

X 

X 



  

 

DELIBERA: 

1. Por designar a Conselheiro Sérgio Luiz Barreto C. C. Ayres, Coordenador da CEF-CAU/MG, 

como relator do Processo Administrativo de análise da documentação de curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo na modalidade à distância, Protocolo SICCAU N° 1355088/2021; 

2.   Esta Deliberação entra em vigor a partir desta data. 

 

Folha de Votação DCEF-CAU/MG n° 149.3.8/2021 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Luciana Bracarense Coimbra Veloso TITULAR x    

2 Sérgio Luiz Barreto C. C. Ayres TITULAR x    

3 Gustavo Rocha Ribeiro TITULAR x    

 

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

 

 

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

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

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Darlan Gonçalves de Oliveira 

Arquiteto Analista – Assessor Técnico 

Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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