
 

 

SÚMULA DA 154ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 18 de janeiro de 2022 

LOCAL: Reunião realizada de forma híbrida por videoconferência e presencialmente 

HORÁRIO: 09h30min –11h40min 
 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Ilara Rebeca Duran de Melo  Coordenadora CEF-CAU/MG          

PARTICIPANTES: 

João Paulo Alves de Faria Coordenador Adjunto da CEF-CAU/MG 

Gustavo Rocha Ribeiro Membro Titular da CEF-CAU/MG 

Michela Perigolo Rezende  Membro Titular da CEF-CAU/MG 

ASSESSORIA: Diogo Ubaldo Braga – Assessor CEF-CAU/MG          
 

3. PAUTA: 
1. Verificação de quórum: 

 
2. Comunicados/Correspondências: 

2.1 Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 

2.2 Apresentação do Relatório anual da CEF-CAU/MG 2021 atualizado; 

2.3 Comunicação sobre aquisição de acesso às normas técnicas e aos documentos regulatórios relacionados à 
construção civil por meio da plataforma Target GEDWeb.  

3. Ordem do dia: 
3.1 Aprovação da Súmula da Reunião 153/2021; 

3.2 Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 
de dezembro de 2021, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1430387/2021.  

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

3.3.1 Protocolo n° 1424433/2021. 

3.3.2 Protocolo n° 1427328/2021. 

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 Últimas definições sobre o Prêmio TCC/2021 e definição de calendário para o Prêmio TCC 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).  

3.8 Acompanhamento do registro de diplomado no exterior de protocolo no 1270027/2021.  

3.9 Análise de solicitações de apoio institucional e convênios. 

3.9.1 Análise de solicitações de apoio institucional-convênio www.arquitetandoconhecimento.com.br. 
3.9.2 Análise de solicitações de apoio institucional-convênio IEC PUC Minas (1441497/2021). 
3.10 Análise da manifestação da PUC/MG em resposta a ofício da Presidência do CAU/MG.  

3.11 Análise da deliberação plenária 1394/2021 do CAU-RS sobre atividades de extensão universitária 
(1442156/2021).  

4.Encerramento: Às 11h40min foi encerrada a sessão. 
 
 
 
 



 

 

 
 

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 
 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 1.Verificação de quórum: 

DETALHAMENTO: 
Às 09h30min, 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.  

 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 2.1. Comunicados; 

DISCUSSÕES: 

2.1. Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 
Não houveram comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão. 

 
2.2. Apresentação do Relatório anual da CEF-CAU/MG 2021 atualizado; 
O Assessor da CEF-Cau/MG informou que como o relatório apresentado em dezembro foi 
realizado com os dados até o dia 10/12/2021, o mesmo atualizou com os dados completos de 
2021.  

 
2.3. Comunicação sobre acesso aquisição de acesso às normas técnicas e aos documentos 
regulatórios relacionados à construção civil por meio da plataforma Target GEDWeb.  
O Assessor da CEF-Cau/MG comunicou aos conselheiros da CEF/MG que o CAU/BR adquiriu o 
acesso às normas técnicas e aos documentos regulatórios relacionados à construção civil por 
meio da plataforma Target GEDWeb. Informou que o cadastro e o login são realizados pelo 
link https://www.gedweb.com.br/cau/, com acesso pelo e-mail institucional @caubr.gov.br ou 
@cauf.gov.br (ou org, substituindo-se "uf" pelo respectivo estado), conforme e-mail apresentado. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.   
 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 153/2021; 

DISCUSSÕES: 

Considerando a mudança na composição da CEF-CAU/MG no ano de 2022 e considerando 
que a súmula da última reunião da CEF/MG, n°153, seria realizada na reunião de hoje, 
n°154, com a ausência dos Conselheiros Luciana Bacarense e Sérgio Ayres, o Assessor 
colheu a aprovação dos mesmos por mensagem eletrônica. Portanto, a súmula foi aprovada 
pelos mesmos. O Conselheiro Gustavo Rocha Ribeiro se absteve da aprovação por não ter 
participado de mais da metade da reunião por problemas técnicos na infraestrutura do CAU.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Súmula n° 153/2021 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 dezembro de 2021, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU 
N. 1430387/2021.  

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° 154.3.2-2021 será apensada ao Protocolo SICCAU N. 
1430387/2021, que será posteriormente arquivado pelo Setor responsável. 

 

https://www.gedweb.com.br/cau/


 

 

 

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° 1424433/2021. 

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 o respectivo processo. 
3.3.2 Protocolo n° 1427328/2021. 

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 o respectivo processo. 

 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

As Deliberações CEF-CAU/MG n° 154.3.1/2021 e CEF-CAU/MG n° 154.3.2/2021 relativas 
aos protocolos n°s 1424433/2021 e 1427328/2021 serão 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: Não houveram homologações de processos de anotação de curso de pós-graduação. 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.5. Últimas definições sobre o Prêmio TCC/2021 e definição de calendário para o Prêmio 
TCC 2022. 

DISCUSSÕES: 

O Assessor Diogo comunicou que todos os certificados foram enviados aos vencedores da 
premiação, às integrantes da Comissão Julgadora, aos professores orientadores dos trabalhos 
premiados e às IESs. Questionada sobre se entendem que os certificados devem ser enviados 
fisicamente por correspondência, os membros da CEF/MG decidiram que não há 
necessidade, posto que todo o evento se deu por forma virtual, desde que os certificados 
sejam acompanhados de certificação/assinatura digital. Decidiram também que sejam 
atendidas as solicitações de envio de certificados físicos por parte dos vencedores, caso 
houver. A comissão solicitou que seja elaborado e enviado também certificado para os 
trabalhos finalistas.  
 
Sobre o item 8.2 do Edital de 2021: “8.2 Os demais trabalhos vencedores, ou seja, aqueles 
classificados como menção honrosa, serão premiados com kit de publicações parceiras do 
Órgão Realizador” Os Conselheiros da CEF/MG decidiram que deve ser enviado todas as 
publicações separadas pelo Assessor de Comunicação Guilherme.   
 
Ficou decidido que uma proposta de calendário do prêmio TCC 2022 será apresentada na 
próxima reunião.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF/MG solicitou ao Assessor Diogo a comunicação destes informes por e-mail à 
Assessoria de comunicação;  

 
 



 

 

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

DISCUSSÕES: 
Ficou decidido que os Conselheiros João e Michela irão estudar este ponto de pauta para 
levar contribuições para a próxima reunião.   

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: 
Por conta da recomposição dos membros da CEF/MG em 2022, não houve tempo para os 
Conselheiros se apropriarem da documentação deste item de pauta, portanto, ficou decidido 
que será abordado na próxima reunião.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.  
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.8 Acompanhamento do registro de diplomado no exterior de protocolo no 1270027/2021.  

DISCUSSÕES: 
O Assessor informou do ocorrido e que o protocolo foi devolvido para a CEF-CA/BR, posto 
que ainda resta esta proferir o julgamento final da solicitação. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 
 
 
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.9 Análise de solicitações de apoio institucional e convênios. 

DISCUSSÕES: 

3.9.1 Análise de solicitações de apoio institucional-convênio 
www.arquitetandoconhecimento.com.br. 
 
Por conta da recomposição dos membros da CEF/MG em 2022, não houve tempo para os 
Conselheiros se apropriarem da documentação deste item de pauta, portanto, ficou decidido 
que será abordado na próxima reunião.  
 
3.9.2 Análise de solicitações de apoio institucional-convênio IEC PUC Minas (1441497/2021). 
 
Por conta da recomposição dos membros da CEF/MG em 2022, não houve tempo para os 
Conselheiros se apropriarem da documentação deste item de pauta, portanto, ficou decidido 
que será abordado na próxima reunião.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.  
 
 
 

ITEM DE PAUTA: 3.10 Análise da manifestação da PUC/MG em resposta a ofício da Presidência do CAU/MG. 

DISCUSSÕES: 

Por conta da recomposição dos membros da CEF/MG em 2022, não houve tempo para os 
Conselheiros se apropriarem da documentação deste item de pauta, portanto, ficou decidido 
que será abordado na próxima reunião. Ficou decidido que o Conselheiro Gustavo Rocha 
Ribeiro ficaria responsável por uma leitura minuciosa e por apresentar seu entendimento à 
CEF/MG na próxima reunião.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 
 
 

ITEM DE PAUTA: 
3.11 Análise da deliberação plenária 1394/2021 do CAU-RS sobre atividades de extensão 
universitária (1442156/2021). 



 

 

DISCUSSÕES: 

Por conta da recomposição dos membros da CEF/MG em 2022, não houve tempo para os 
Conselheiros se apropriarem da documentação deste item de pauta, portanto, ficou decidido 
que será abordado na próxima reunião. Ficou decidido que a Ilara Rebeca ficaria responsável 
por uma leitura minuciosa e por apresentar seu entendimento à CEF/MG na próxima 
reunião.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 
 
 

 
Às 11h40min, tendo sido o que havia a ser tratado, a coordenadora encerrou a 154ª 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. 

 
 

 
Ilara Rebeca Duran de Melo  (Coordenadora CEF-CAU/MG)                             ____________________________________ 
Fernanda Camargo Ferreira (Suplente) 
 
João Paulo Alves de Faria (Coordenador Adjunto CEF-CAU/MG)                               ______________________________________________ 
Sidclei Barbosa  (Suplente)  
 
Gustavo Rocha Ribeiro (membro titular CEF-CAU/MG)                                                ______________________________________________ 
Denise Aurora Neves Flores (Suplente) 
 
Michela Perigolo Rezende  (membro titular CEF-CAU/MG)                                         ______________________________________________ 
Adriane de Almeida Matthes  (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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