
 

 

SÚMULA DA 149ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 

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

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 16 de agosto de 2021 

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência 

HORÁRIO: 09h35min –12h05min 
 
 

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 Rocha Ribeiro Membro Titular da CEF-CAU/MG 

ASSESSORIA: Darlan Gonçalves de Oliveira 
 
 

3. PAUTA: 

1.Verificação de quórum: 
Às 09h35min, 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: 

2.1. Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 

2.2. Comunicado sobre Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG N° 149.3.7/2021, que trata sobre 

rodízio de assessores das comissões do CAU/MG. 

 

3.Ordem do dia: 

3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 148/2021; 

3.2. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 

de julho de 2021, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1340050/2021.  

3.3. Análise e homologação das solicitações de inclusões de título complementar de “Engenheiro (a) de 

Segurança do Trabalho (Especialização), Protocolo Siccau N° 1337600/2021; 

3.4. Análise e homologação dos processos de anotação de curso de pós-graduação, nos termos da Resolução 

CAU/BR N° 18/2012; 

3.5. Análise do Relatório e Voto da Conselheira Luciana Veloso, referente à análise do Processo de Registro de 

Profissional Diplomado no Exterior (Argentina), Protocolo SICCAU N° 1344050/2021; 

3.6. Apreciação e manifestação à Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 147.3.5.2021, encaminhada 

via mensagem eletrônica da Gerência Geral, em 06/07/2021, que apresenta proposta de publicação do 

CAU/MG sobre a importância da Arquitetura e Urbanismo para a gestão pública e para a sociedade e solicita 

sugestões de conteúdo das Comissões do CAU/MG; 

3.7. Recebimento de consulta encaminhada à CEF-CAU/MG, via mensagem eletrônica, por bacharel em 

Engenharia Civil, acerca de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo com certificado do tipo 

“Bacharelado R2”; 

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

3.9. Análise de demanda referente a publicação/divulgação no sítio eletrônico do CAU/MG, de matéria referente 

ao ensino e formação. 

 

4.Outros assuntos:  
4.1. Solicitação de inclusão de item de pauta para a Reunião N° 150/2021. 

 



 

 

5.Encerramento: 

Às 12h05min, foi encerrada a sessão. 

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 
 

ITEM DE PAUTA: 2.1. Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 

DISCUSSÕES: 

A Coordenadora da CEF-CAU/MG, Cons. Luciana Veloso, informou sobre a criação 

de um grupo de Whatsapp que reúne Coordenadores e Assessores Técnicos de 

Comissões de Ensino e Formação de diversos Estados. Informou que o grupo já 

agendou uma primeira reunião virtual para discussão de propostas de ações 

conjuntas e que trará para a CEF-CAU/MG os resultados das discussões. O 

Conselheiro Gustavo Ribeiro perguntou sobre a possibilidade de divulgação da 

parceira institucional com o CAU/MG pelo AIA, e solicitou o envio da arte de 

divulgação da Premiação TCC/2021, questionou ainda sobre a definição dos 

jurados da Premiação, e foi informado pela Coordenadora que a Comissão tem 

atribuição para definir a Comissão Julgadora. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Conselheiro Gustavo irá encaminha uma lista preliminar com a indicação de 

alguns nomes para a composição da Comissão Julgadora da Premiação TCC/2021, a 

ideia é que os membros da CEF-CAU/MG discutam essas e outras possibilidades ao 

longo do mês, por e-mail ou Whatsapp, a fim de tentar deliberar sobre o tema nas 

próximas reuniões da Comissão. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
2.2. Comunicado sobre Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG N° 
149.3.7/2021, que trata sobre rodízio de assessores das comissões do CAU/MG. 

DISCUSSÕES: 

O Assessor Técnico informou acerca da Deliberação em epígrafe, que estabelece o 

rodízio entre os assessores das comissões, e esclareceu que após a reunião n° 150, 

designada para ocorrer em setembro, não estará mais junto com a CEF nos 

trabalhos da Comissão, devendo ser nomeado novo assessor para a Comissão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Sem deliberações e/ou encaminhamentos. 

 
 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 148/2021; 

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. 148/2021 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 julho de 2021, conforme parecer anexo ao 
Protocolo SICCAU N. 1340050/2021.  

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 A Deliberação de homologação foi apensada ao Protocolo SICCAU N. 



 

 

ENCAMINHAMENTOS: 1340050/2021, que foi devidamente arquivado pelo Setor responsável. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.3. Homologação das inclusões de título complementar de “Engenheiro (a) de 
Segurança do Trabalho (Especialização)”, Protocolo SICCAU N. 1337600/2021. 

DISCUSSÕES: 

Considerando que, após análises, a assessoria técnica da CEF-CAU/MG incluiu o 

título do processo em epígrafe, a CEF-CAU/MG analisou o parecer e deliberou pela 

homologação da inclusão do título complementar de “Engenheiro (a) de Segurança 

do Trabalho (Especialização)” do Protocolo SICCAU Nº 1337600/2021. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

As Deliberações DCEF-CAU/MG n. 149.3.3/2021, foi anexada, ao Protocolo SICCAU 

de nº 1337600/2021, com envio de despachos de notificação ao requerente 

informando sobre o deferimento do pleito, e posterior arquivamento. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.4. Análise e homologação dos processos de anotação de curso de pós-
graduação, nos termos da Resolução CAU/BR N° 18/2012; 

DISCUSSÕES: 
Mediante informação da Assessoria Técnica de que não havia processos em 

condições de serem analisados, o item foi retirado de pauta. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Sem deliberações e/ou encaminhamentos. 

 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.5. Análise do Relatório e Voto da Conselheira Luciana Veloso, referente à 
análise do Processo de Registro de Profissional Diplomado no Exterior 
(Argentina), Protocolo SICCAU N° 1344050/2021; 

DISCUSSÕES: 

A Coordenadora da CEF-CAU/MG, cons. Luciana Veloso, relatora do processo, 

informou que não foi possível terminar as análises necessárias, bem como o 

preenchimento da matriz de análise de correspondência de cursos. Solicitou que a 

análise do relatório e voto seja pautada para a próxima reunião da Comissão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O assunto será pautado para a próxima reunião da Comissão. 

 
 

ITEM DE PAUTA: 

3.6. Apreciação e manifestação à Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG 
Nº 147.3.5.2021, encaminhada via mensagem eletrônica da Gerência Geral, em 
06/07/2021, que apresenta proposta de publicação do CAU/MG sobre a 
importância da Arquitetura e Urbanismo para a gestão pública e para a 
sociedade e solicita sugestões de conteúdo das Comissões do CAU/MG; 

DISCUSSÕES: 

Considerando que não haviam sido encaminhadas sugestões de temas para 

publicações até a data da reunião, ficou acordado que os membros da CEF-CAU/MG 

encaminhariam suas contribuições, por mensagem eletrônica, até o dia 

30/08/2021, de forma que a Assessoria Técnica possa encaminhar ao Conselho 

Diretor na data estabelecida, dia 31/08/2021, conforme estabelecido pela 

Deliberação DCEF-CAU/MG n° 149.3.6/2021.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi criado o Protocolo SICCAU N° 1373900/2021, no qual foi anexada a 

Deliberação DCEF-CAU/MG n° 149.3.6/2021, que deverá ser encaminhada à 

Presidência do CAU/MG na data estabelecida do dia 31/08/2021, com as 

contribuições encaminhadas pela CEF-CAU/MG. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.7. Recebimento de consulta encaminhada à CEF-CAU/MG, via mensagem 
eletrônica, por bacharel em Engenharia Civil, acerca de curso de graduação em 



 

 

Arquitetura e Urbanismo com certificado do tipo “Bacharelado R2”; 

DISCUSSÕES: 

Após análise da demanda e consulta ao sítio eletrônico da IES mencionada pelo 

requerente, a Comissão deliberou por solicitar o encaminhamento de Ofício à IES, 

demandando os esclarecimentos sobre as informações completas do curso. 

Solicitou que as informações recebidas sejam encaminhadas também à CEF-

CAU/BR, para conhecimento.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG n° 149.3.6/2021 foi encaminhada para a Presidência 

do CAU/MG, por meio do Protocolo SICCAU N° 1374045/2021, para conhecimento 

e encaminhamentos. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.8. Designação de Conselheiro Relator para o Processo Administrativo n° 
1355088/2021; 

DISCUSSÕES: 

Foi apreciada a questão da criação do Processo Administrativo referente ao 

Protocolo SICCAU N° 1355088/2021. Após considerações acerca do trabalho a ser 

desenvolvido, que envolve a análise de curso de graduação na modalidade de 

ensino à distância e seus impactos sobre o exercício profissional, foi designado o 

Conselheiro Sérgio Luiz Barreto C. C. Ayres, Coordenador da CEF-CAU/MG. 

Contudo, ficou acordado que os trabalhos referentes a este processo serão 

realizados em conjunto entre os três membros titulares da Comissão, dada a 

complexidade das atividades a serem desenvolvidas. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG N° 149.3.8/2021 foi apensada ao Protocolo SICCAU 

N° 1355088/2021, referente ao processo em questão. Foi anexado ainda 

documentação complementar solicitada para realização das análises. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.9. Análise de demanda referente a publicação/divulgação no sítio eletrônico do 
CAU/MG, de matéria referente ao ensino e formação. 

DISCUSSÕES: 

Em atenção à solicitação encaminhada pela Assessoria de Comunicação do 

CAU/MG, que solicita parecer desta Comissão sobre pedido para divulgação no sítio 

eletrônico do Conselho, bem como posicionamento em relação às demandas dessa 

natureza, de maneira geral, os membros da CEF-CAU/MG debateram sobre a 

matéria e deliberaram que: sobre o caso particular, solicitaram o encaminhamento 

ao Conselho Diretor, responsável por analisar quanto aos critérios dispostos na 

Deliberação DCD n° 125.3.2/2020; solicitou também, ainda sobre a demanda em 

questão, o encaminhamento de informações ao Conselho Diretor, conforme 

disposto na Deliberação DCEF-CAU/MG N° 149.3.9/2021; por último, por informar 

à Assessoria de Comunicação que a CEF irá trabalhar num documento que 

estabeleça diretrizes básicas para a triagem das demandas de divulgação 

relacionadas ao ensino e formação, comumente encaminhadas ao CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG N° 149.3.9/2021 foi encaminhada à Presidência do 

CAU/MG por meio do Protocolo SICCAU 1367618/2021, sendo solicitado seu 

encaminhamento para análise pelo Conselho Diretor do CAU/MG. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 4.1. Solicitação de inclusão de item de pauta para a Reunião N° 150/2021.  

DISCUSSÕES: 
A Coordenadora da CEF-CAU/MG, Cons. Luciana Veloso, solicitou a inclusão de 

tema na Pauta da Reunião N° 150/2021 da CEF-CAU/MG, qual seja: discussões 



 

 

acerca de escritórios modelo nas IES do Estado. Sugeriu que se discuta sobre o 

tema, e colocou a possibilidade da formatação de um formulário a ser encaminhado 

às IES para levantamento da situação desses escritórios modelo durante o período 

de pandemia da Covid-19. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A matéria será pautada para discussões na próxima reunião da CEF-CAU/MG. 

 
 

Às 12h05min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 149ª 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 Rocha Ribeiro (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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