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ITEM DE 
PAUTA 152 - 3.5 – Discussão sobre premiação de TCC 

INTERESSADO Comissão de Ensino e Formação 
ASSUNTO Discussões e definições sobre Premiação TCC/2021 

 
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO D.CEF-CAU/MG Nº 152.3.5-2021 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MG – CEF-CAU/MG, por intermédio de 
sua Conselheira Coordenadora, no dia 22 de novembro de 2021, em reunião por videoconferência com o Assessor 
da CEF-CAU/MG, 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 que não houve quórum para a realização da reunião ordinária da CEF-CAU/MG n° 142 a ser 
realizada no dia 22 de novembro de 2021. 

Considerando que o item de pauta n° 3.5 trata-se de assunto de urgência que demanda definição de calendário do 
evento Premiação TCC 2021 do CAU/MG. 

Considerando o inciso V do artigo 92 do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe sobre a competência das 
Comissões ordinárias para “propor, apreciar e deliberar sobre o calendário anual de eventos e reuniões, e 
respectivas alterações, para apreciação do Conselho Diretor, ou na falta desse, do Plenário”;  

Considerando o modelo de Script do evento apresentando pela Assessoria de Eventos. 

DELIBEROU: 

1. Aprovar ad referendum as definições abaixo.  
2. Solicitar à Assessoria de Eventos que encaminhe o link de acesso ao evento para os participantes (CEF, 

premiados, banca examinadora e Presidente do CAU).  
3. Solicitar à Assessoria de Eventos que convide os coordenadores de curso e os orientadores dos trabalhos e 

encaminhe o link de acesso ao evento. 
4. Solicitar à Assessoria de Comunicação que atualize o calendário da Premiação no site do CAU/MG e à 

Assessoria da CEF-CAU/MG que informe à Comissão Julgadora da data do evento de premiação.  
5. Detalhar o Script do evento conforme a seguir: 

 

SOLENIDADE DA PREMIÇÃO TCC 2021 CAU/MG 

 

Dia 11 de dezembro (sábado) 

CEF – CAU/MG | SOLENIDADE PREMIAÇÃO TCC 2021 

 

Local de realização: Transmitido Plataforma Virtual – Youtube CAU/MG   

Palestrantes: Membros da CEF e Comissão Julgadora  

Mediadora: Arq.Urb. Coordenador CEF - Luciana Bracarense Coimbra  

Modelo de participação: Evento virtual (online) com participação presencial à escolha dos Membros da CEF-
CAU/MG.  

Forma de participação: Seguir protocolo de realização de eventos durante a pandemia da Covid-19.  

 

Programação prévia: 

 

ABERTURA: 
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09h:45 – Credenciamento – abertura da sala online. 

10h00 – 10h03 – Abertura institucional Presidente do CAU/MG, Arq.Urb. Edwiges Leal (03 min) 

10h03 – 10h10 – Abertura institucional Coordenadora CEF, Arq.Urb. Luciana Bracarense Coimbra (07 min) 
(Informar número de IES que participaram, número de trabalhos apresentados, número de menções honrosas, 
etc.) 

10h10 – 10h15 – Pronunciamento da Comissão Julgadora. 

 

SOLENIDADE PREMIAÇÃO TCC 2021: 

 

10h15 – 11h00 – Entrega Solene dos Prêmios (40 min) 

 

1 - Apresentação das menções honrosas (da quinta para a primeira) 

 

2 – Apresentação dos trabalhos premiados 

• Terceiro lugar: Membro da Comissão Julgadora - Anuncia o nome do egresso premiado, título do 
trabalho, nome da IES e do orientador. Lê o parecer enquanto as pranchas do projeto são apresentadas 
(utilizando meios como: power point, video, dentre outros). 

Breve pronunciamento do premiado e registro fotográfico. 

• Segundo lugar: Coordenadora da CEF-CAU/MG - Anuncia o nome do egresso premiado, título do 
trabalho, nome da IES e do orientador. Lê o parecer enquanto as pranchas do projeto são apresentadas 
(utilizando meios como: power point, video, dentre outros). 

Breve pronunciamento do premiado e registro fotográfico. 

• Primeiro lugar: Presidente do CAU/MG – Anuncia o nome do egresso premiado, título do trabalho, 
nome da IES e do orientador. Lê o parecer enquanto as pranchas do projeto são apresentadas 
(utilizando meios como: power point, video, dentre outros). 

Breve pronunciamento do premiado e registro fotográfico. 

11h25 – 11h30 – Encerramento pela Presidente do CAU/MG (05 min) 

 
6. Esta deliberação entra em vigor nesta data. 
 

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2021. 
 
 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso  
(Coordenadora CEF-CAU/MG)                        _____________________________________        
 
 
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. 
 
 
 

_______________________________________ 
Diogo Ubaldo Braga 

Arquiteto Analista – Assessor Técnico 
Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 


