
  

 

ITEM DE PAUTA 150 – 3.9 

INTERESSADO Presidência do CAU/MG 

ASSUNTO Análise dos cursos e instituições que solicitam apoio institucional  
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO D.CEF-CAU/MG Nº 150.3.9-2021 

 

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

reunião ordinária no dia 20 de setembro 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 o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 

Conselho Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições 

públicas e privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

Considerando Deliberação do Conselho Diretor, DCD n° 125.3.2/2020, que estabelece critérios para 

apoio institucional e divulgação de projetos/ações pelo CAU/MG; 

Considerando Memorando n° 028/2021 da Presidência do CAU/MG, que solicita análise dos cursos e 

instituições que solicitam apoio institucional junto ao CAU/MG; 

Considerando Deliberação DCEF-CAU/MG n° 149.3.9/2021, que informa ao Conselho Diretor que a 

CEF-CAU/MG 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;  
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DELIBERA: 

1. Aprovar as diretrizes básicas para a triagem das demandas de divulgação relacionadas ao 

ensino e formação junto ao CAU/MG, na forma do Anexo da presente Deliberação; 

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

encaminhamentos.  

Folha de Votação DCEF-CAU/MG n° 150.3.9/2021 

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) 

 

 

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 



  

 

Anexo DCEF-CAU/MG n° 150.3.9/2021 

 

Proposta de Diretrizes básicas da CEF-CAU/MG para apoio institucional do CAU/MG 

em relação a demandas relativas ao ensino e formação em arquitetura e urbanismo 

 

Art. 1°. As demandas de apoio institucional a serem encaminhadas para análise pela CEF-CAU/MG 

devem ser encaminhadas na forma do disposto no item 1.4 da Deliberação do Conselho Diretor, DCD 

n° 125.3.2, de 20 de julho de 2020, dispõe: 

 

1.4.A solicitação de apoio institucional ao CAU/MG para a divulgação de projeto ou ação 
deverá ser realizada por meio de formulário online, vide proposta anexada a esta deliberação 
e acessível em:  

https://docs.google.com/forms/d/1TbaE4cPEIBFecoiH1sSBmbA6XOwMzaqGrgVNNHXn0
l8/edit?usp=sharing. 

No qual preencherá informações da: 

a) apresentação do proponente; 

b) apresentação do projeto ou ação; 

c) objetivos do projeto ou ação;  

d) público-alvo; 

e) abrangência geográfica; 

f) contribuições do projeto ou ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo;  

g) subir arquivos com a programação ou roteiro definitivo ou provisório; 

h) subir arquivos com o plano de divulgação; 

i) definição do prazo de apoio; 

   

Art. 2°. Deverão ser encaminhadas à CEF-CAU/MG as solicitações de apoio institucional em que o 

proponente seja uma Instituição de Ensino Superior – IES, ou que a ação/projeto descritos pelo 

proponente contemple questões referentes ao ensino e formação em arquitetura e urbanismo (tais 

como: demandas relativas a diversas modalidades de cursos; apoio a projetos ou ações junto a 

estudantes de arquitetura e urbanismo desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior – IES; e/ou 

outras demandas encaminhadas por Instituições de Ensino Superior – IES);  

 

Art. 3°. As análises da CEF-CAU/MG deverão ser restritas à análise técnica da regularidade do curso 

e/ou Instituição de Ensino Superior – IES, devendo ser observadas as seguintes diretrizes básicas: 

 

§ 1°. Critérios para apoio a Instituições de Ensino Superior: 

Reconhecidomento/Credenciamento junto ao MEC; 

O coordenador do curso proponente, se arquiteto e urbanista e se com registro ativo junto ao CAU; 

Atendimento à legislação educacional vigente; 

 

§ 2°. A CEF-CAU/MG irá analisar os seguintes critérios para apoio a cursos: 

Modalidades de cursos: 

Mini-curso: carga horária de 4 a 8 horas. 

Curso de atualização: carga horária superior a 8 horas até 180 horas. 

https://docs.google.com/forms/d/1TbaE4cPEIBFecoiH1sSBmbA6XOwMzaqGrgVNNHXn0l8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1TbaE4cPEIBFecoiH1sSBmbA6XOwMzaqGrgVNNHXn0l8/edit?usp=sharing


  

 

Curso de aperfeiçoamento: carga horária superior a 180 horas e inferior a 360 horas. 

 

Art. 4°. As análises técnicas realizadas pela CEF-CAU/MG serão encaminhadas para o Conselho 

Diretor do CAU/MG, para julgamento sobre o mérito da proposta, devendo Deliberar sobre a 

concessão do apoio institucional do CAU/MG conforme os critérios já estabelecidos pela Deliberação 

do Conselho Diretor, DCD n° 125.3.2, de 20 de julho de 2020. 
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