
 

 

SÚMULA DA 152ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA 
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 06 de dezembro de 2021 

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência 

HORÁRIO: 09h30min –11h30min 
 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Luciana Bracarense Coimbra  Coordenadora 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: Diogo Ubaldo Braga – Assessor CEF-CAU/MG          
 

3. PAUTA: 
1.Verificação de quórum: 
Às 09h30min, 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; 
3.Ordem do dia: 

3.1 Aprovação da Súmula da Reunião 151/2021; 

3.2 Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês de 
setembro de 2021, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1398296/2021.  

3.3 Homologação das inclusões de título complementar de “Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho (Especialização)”; 

3.3.1 Protocolo n° 1213018/2020. 

3.3.2 Protocolo n° 1375525/2021. 

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 Discussões e definições sobre Premiação TCC/2021. Definições sobre o evento de Premiação do Concurso TCC 
2021. 

3.6 Discussões sobre Escritório Modelo; 

3.7 Análise de solicitação de apoio institucional de RTG Especialização; 

3.8 Análise de proposta de convênio com Pós-Graduação Navigare; 

3.9 Ação de origem da Gerência Geral sobre criação de ação “CAU nas ESCOLAS”; 

3.10 Conhecimento e acompanhamento da 1ª Revisão do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023. 

3.11 Resposta ao e-mail e Memorando CEF-CAU/SP n°11/2021 solicitando indicação de representante para a Comissão 
Julgadora do Edital de Chamamento Público do CAU/SP nº 004/2021 referente ao Prêmio Boas Práticas de TFG – 
Trabalhos Finais de Graduação. 

5.Encerramento: 

Às 11h30min foi encerrada a sessão. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 
 

ITEM DE PAUTA: 2.1. Comunicados; 

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

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Sem deliberações ou encaminhamentos. Reunião realizada no dia 06 de dezembro de 
2021 por não ter havido quórum em sua data original, 22 de novembro de 2021. 

 
 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 151/2021; 

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. 151/2021 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 outubro de 2021, conforme parecer anexo ao 
Protocolo SICCAU N. 1398296/2021.  

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 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação de homologação n° 152.3.2-2021 foi apensada ao Protocolo SICCAU N. 
1398296/2021, 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)”; 

DISCUSSÕES: 

Itens 3.3.1 e 3.3.2 da pauta. Considerando que, após análises, a assessoria técnica da 
CEF-CAU/MG incluiu o título complementar referente aos processos N° 1213018/2020 
e 1375525/2021, a CEF-CAU/MG analisou os respectivos pareceres e deliberou pela 
homologação da inclusão dos títulos complementares de “Engenheiro (a) de Segurança 
do Trabalho (Especialização)” para os respectivos processos. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

As Deliberações DCEF-CAU/MG n. 152.3.3.1/2021, 152.3.3.2/2021 e 
150.3.3.3/2021 foram anexadas aos Protocolos SICCAU de N° 1213018/2020 e 
1375525/2021, respectivamente, com envio de despachos de notificação aos 
requerentes informando sobre o deferimento do pleito, e posterior arquivamento, 
conforme procedimentos internos do setor. 
 

 
 

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: 
Após análise, a CEF-CAU/MG homologou as anotações de curso referentes aos processos 
dos Protocolos SICCAU nº 1402667/2021, 1402700/2021, 1404798/2021, 1410040/2021 e 
1420505/2021. 



 

 

 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG nº 152.3.4/2021 foi anexada aos respectivos 
protocolos, com envio de despachos de notificação aos requerentes informando sobre o 
deferimento do pleito, e posterior arquivamento, conforme procedimentos internos do 
setor. 

 

ITEM DE PAUTA: 3.5. Discussões sobre Premiação TCC/2021. Definições sobre o evento de Premiação do 
Concurso TCC 2021.  

DISCUSSÕES: 

No dia da última reunião ordinária, 22/11/2021, a Conselheira Coordenadora, Luciana 
Bracarense Coimbra, considerando a urgência deste item de pauta, emitiu Deliberação ad 
referendum fixando a data da premiação para o dia 11 de dezembro de 2021 às 10h00min, 
assim como o rito da premiação.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida a Deliberação DCEF-CAU/MG n° 142.3.5-21. Que foi aprovada neste 
momento pelos demais Conselheiros, presentes. O Conselheiro Sérgio Ayres esteve 
ausente nesta aprovação.  

 
 

ITEM DE PAUTA: 3.6. Discussões sobre Escritório Modelo; 

DISCUSSÕES: 

Este item foi retirado de pauta pela Conselheira Coordenadora, Luciana Bracarense 
Coimbra, considerando que neste momento de pandemia a maioria dos Escritórios 
Modelos estão fechados e, portanto, a pesquisa com as IES sobre este assunto poderia 
ser prejudicada.  Foi decidido que no ano que vem este assunto retornará a pauta na 
primeira reunião de janeiro com a elaboração das perguntas da pesquisa a ser 
encaminhada às IES. 
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 
 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.7. Análise de solicitação de apoio institucional de RTG Especialização; 

DISCUSSÕES: 

Os Conselheiros solicitaram ao Assessor Técnico para levantar todas as informações 
possíveis da IES no portal eMEC e encaminhar a demanda para análise do Conselho 
Diretor, manifestando que a CEF-CAU/MG não chancela a realização deste apoio 
institucional. Solicitaram também que neste tipo de demanda o Assessor Técnico levante 
previamente as informações possíveis no eMEC e que encaminhe a mesma por e-mail aos 
Conselheiros da CEF-CAU/MG que tratarão da mesma pelo próprio e-mail sem a 
necessidade de pautá-la para reunião, a não ser em casos extraordinários.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF-Cau/MG emitiu a DCEF-CAU/MG n° 151.3.7/2021 opinando ao Conselho Diretor 
do CAU/MG não chancelar a realização deste apoio institucional. 

 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.8. Análise de proposta de convênio com Pós-Graduação Navigare; 

DISCUSSÕES: 

Os Conselheiros solicitaram ao Assessor Técnico para levantar todas as informações 
possíveis da IES no portal eMEC e encaminhar a demanda para análise do Conselho 
Diretor, manifestando que a CEF-CAU/MG não chancela a realização deste apoio 
institucional. Solicitaram também que neste tipo de demanda o Assessor Técnico levante 
previamente as informações possíveis no eMEC e que encaminhe a mesma por e-mail aos 
Conselheiros da CEF-CAU/MG que tratarão da mesma pelo próprio e-mail sem a 



 

 

necessidade de pautá-la para reunião, a não ser em casos extraordinários.  
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF-Cau/MG emitiu a DCEF-CAU/MG n° 152.3.7/2021 opinando ao Conselho Diretor 
do CAU/MG não chancelar a realização deste apoio institucional. 

 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.9. Análise de demanda de origem da Gerência Geral sobre criação de ação “CAU nas 
ESCOLAS; 

DISCUSSÕES: 

A Coordenadora informou que esta será uma ação de contato ativo com as IES na busca de 
realização de uma apresentação geral do CAU com o objetivo de aproximar o CAU tanto 
dos profissionais professores e coordenadores, quanto dos estudantes. Na próxima reunião 
será definido o modo como essa abordagem será feita (uma minuta de texto) e uma proposta 
de calendário.  A Comissão solicitou que seja encaminhada Deliberação à CEP e CED 
solicitando a informação de quais ações propostas em seus Planos de Ações que podem ser 
incorporadas na ação da CEF CAU nas ESCOLAS.  

 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida e encaminhada a Deliberação CEF-CAU/MG n° 152.3.9/2021. 
 
 
 

ITEM DE PAUTA:  3.10 1ª Revisão do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023. 

DISCUSSÕES: 

O Assessor Técnico, Diogo Braga, fez apontamentos sobre o Plano de Ação da CEF-
CAU/MG indicando seu entendimento de que o mesmo deveria ser traduzido em ações mais 
objetivas que proporcionassem melhor acompanhamento e medição posterior. A 
Coordenadora, Luciana Bacarense, apontou que mutas das ações existentes estão 
contempladas em novas ações que surgiram com o decorrer do ano de 2021 como o CAU 
nas ESCOLAS. Portanto, ficou decidido que o Plano de Ação da CEF-CAU/MG será 
revisado buscando esta simplificação e objetividade a partir da próxima reunião ordinária.   

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.  
 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.11 Resposta ao e-mail e Memorando CEF-CAU/SP n°11/2021 solicitando indicação de 
representante para a Comissão Julgadora do Edital de Chamamento Público do CAU/SP 
nº 004/2021 referente ao Prêmio Boas Práticas de TFG – Trabalhos Finais de Graduação. 

DISCUSSÕES: 
Esta questão foi decidida no encontro da última reunião ordinária, 22/11/2021, e foi 
apontado o nome da Conselheira Coordenadora Luciana Bacarense como representante. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O e-mail com a indicação fora enviado à CEF-CAU/SP. 
 

 
Às 11h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 152ª 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 (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. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Diogo Ubaldo Braga 
Arquiteto Analista – Assessor Técnico 

Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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