
 

 

SÚMULA DA 153ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 13 de dezembro de 2021 

LOCAL: Reunião realizada por videoconferência 

HORÁRIO: 09h50min –11h50min 
 

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 09h50min, foi registrado quórum para esta reunião, com o início da videoconferência híbrida com os membros da CEF-
CAU/MG convocados, conforme listagem de participantes acima. Os Conselheiros Luciana Bracarense Coimbra e Sérgio 
Luiz Barreto C. C. Ayres participaram de forma presencial na sede do CAU/MG e o Conselheiro Gustavo Rocha Ribeiro de 
forma remota. Após a análise do item 3.3.2 da pauta, devido a um problema técnico, não foi possível a continuidade da 
mesma com o Conselheiro  Gustavo Rocha Ribeiro, seguindo com a presença dos demais.  
2.Comunicados/Correspondências: 

2.1. Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 
3.Ordem do dia: 

3.1 Aprovação da Súmula da Reunião 152/2021; 

3.2 Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês de 
novembro de 2021, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1413537/2021.  

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

3.3.1 Protocolo n° 1421446/2020. 
3.3.2 Protocolo n° 1415896/2021. 

3.3.2 Protocolo n° 1239441/2021. 
3.3.2 Protocolo n° 1419363/2021. 
3.3.2 Protocolo n° 1421695/2021. 

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 Retorno sobre a realização e premiação do Prêmio TCC/2021 e sugestões de melhorias para o ano de 2022.  

3.6 Definições sobre a ação “CAU nas ESCOLAS”; 

3.7 Revisão e acompanhamento do Plano de Ação da CEF-CAU/MG para o triênio 2021-2023. Resposta ao 
MEMORANDO GEPLAN Nº 05/2021 (protocolo n°1425258/2021). 

 

5.Encerramento: 

Às 11h50min 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: 

A Coordenadora Luciana informou que a CEF recebeu o convite para participação na 
Comissão de Julgamento do Prêmio de Boas Práticas do CAU/DF e que ela participará 
como representante.  

 
 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 152/2021; 

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° 152/2021 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. 1413537/2021.  

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° 153.3.2-2021 foi apensada ao Protocolo SICCAU N. 
1413537/2021, 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: 

3.3.1 Protocolo n° 1421446/2020. 

Considerando que, após análises, a assessoria técnica da CEF-CAU/MG incluiu o título 
complementar referente ao processo supracitado, 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 respectivo processo. 
3.3.2 Protocolo n° 1415896/2021. 

Considerando que, após análises, a assessoria técnica da CEF-CAU/MG incluiu o título 
complementar referente ao processo supracitado, 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 respectivo processo. 
3.3.2 Protocolo n° 1239441/2021. 

Considerando que, após análises, a assessoria técnica da CEF-CAU/MG incluiu o título 
complementar referente ao processo supracitado, 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 respectivo processo. 
3.3.2 Protocolo n° 1419363/2021. 

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



 

 

complementar referente ao processo supracitado, 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 respectivo processo. 
3.3.2 Protocolo n° 1421695/2021. 

Considerando que, após análises, a assessoria técnica da CEF-CAU/MG incluiu o título 
complementar referente ao processo supracitado, 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 respectivo processo. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

As Deliberações DCEF-CAU/MG n. 153.3.3.1/2021, 153.3.3.2/2021, 153.3.3.3/2021, 
153.3.3.4/2021   e 153.3.3.5/2021 foram anexadas aos respectivos Protocolos SICCAU, 
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 a anotação de curso referente ao processo do 
Protocolo SICCAU nº 1390551/2021. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG nº 153.3.4/2021 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. Retorno sobre a realização e premiação do Prêmio TCC/2021 e sugestões de melhorias 
para o ano de 2022.  

 

DISCUSSÕES: 

A Coordenadora Luciana informou que a Premiação ocorreu a contento. No momento da 
premiação dos 3 primeiros colocados os vencedores puderam expor os fundamentos dos seus 
projetos. Disse que ocorreu uma troca de nomes entre os vencedores, mas que tudo foi 
corrigido no momento. Disse que participação da Isolda da Nicarágua foi muito proveitosa e 
que no próximo ano deveria ter também um representante internacional.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.   
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.6 Definições sobre a ação “CAU nas ESCOLAS”; 

 

DISCUSSÕES: 

A Comissão encaminhou a Deliberação às Comissões ordinárias e especiais solicitando a 
informação de quais ações propostas em seus Planos de Ações que podem ser incorporadas 
na ação da CEF CAU nas ESCOLAS. Ainda não houve retorno das Comissões sobre o 
assunto. A Coordenadora Luciana informou que debateu com o Ariel sobre a possibilidade 
de ser uma ação a ser feita nas formaturas das turmas. Esta ação será definida com maiores 
detalhes após o recebimento das contribuições das demais comissões.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.   
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 

3.7 Revisão e acompanhamento do Plano de Ação da CEF-CAU/MG para o triênio 2021-2023. 
Resposta ao MEMORANDO GEPLAN Nº 05/2021 (protocolo n°1425258/2021). 

 



 

 

DISCUSSÕES: 

Ficou decidido que o Plano de Ação da CEF-CAU/MG será revisado buscando esta 
simplificação e objetividade constando no mesmo as ações anuais relativas ao Premio TCC,  
Fórum de Coordenadores, CAU nas Escolas e a ação Seminário Nacional de Ensino e 
Formação no ano de 2013. 
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.  
 
 
 

 
Às 11h50min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 153ª 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. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Diogo Ubaldo Braga 
Arquiteto Analista – Assessor Técnico 

Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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