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Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 

3.1 Debate interno com convidadas: Conselheira Olinda Beatriz Meneghini – 
Coordenadora da Comissão Temporária para Equidade de Gênero e Raça – CTEGR-
CAU/MS e Glaucy Hellen Herdy Ferreira Gomes - Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF). 

DISCUSSÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 A Coordenadora Luciana Bracarense Coimbra apresentou a comissão e os trabalhos 
desenvolvidos às convidadas e passou a palavra aos demais para apresentações. 
Em seguida a Arquiteta e Urbanista Glaucy Hellen Herdy Ferreira Gomes apresentou-
se e seguiu com a apresentação de sua pesquisa em desenvolvimento e seu curso de 
pós-graduação. Destacou que seu interesse pelas questões de gênero que lhe 
acompanham desde seu trabalho final de graduação quando estudou a relação entre 
gênero e planejamento urbano. Um dos focos de seu trabalho é a Casa da Mulher 
Brasileira. Além disso, investiga sobre mulheres na arquitetura e urbanismo em Juiz de 
Fora. Informou que em breve o questionário em desenvolvimento e em aprovação 
pelo comitê de ética será disponibilizado. 
Em seguida a Conselheira Olinda Beatriz Meneghini apresentou os trabalhos da 
Comissão Temporária para Equidade de Gênero e Raça – CTEGR-CAU/MS, 
principalmente sobre as interlocuções realizadas, buscando ampliar o repertório da 
comissão para o desenvolvimento dos trabalhos com base na diversidade da região 
trabalhada. O trabalho contará com um diagnóstico para levantamento de dados, a 
possível criação de uma plataforma para disponibilização de dados sobre 
instrumentos jurídicos relacionadas à violência de gênero e indicação de canais de 
denúncia, diálogo com instituições de ensino, com áreas da construção civil, com o 
poder público para que a inclusão seja pauta nas discussões sobre planejamento 
urbano. 
Discutiu-se sobre: a necessidade de envolvimento de estudantes; inclusão da temática 
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na formação de futuros profissionais; objetividade do questionário; levantamento de 
informações sobre a realidade do exercício profissional; análise sobre a baixa adesão 
ao questionário em outras experiências; estratégia para o alcance do questionário à 
diversidade profissional; posicionamento crítico ao questionário; extensão regional do 
alcance do questionário; explorar parcerias institucionais vigentes para divulgação do 
questionário. 
Registrou-se a importância das trocas entre as experiências desenvolvidas no país e a 
necessidade de conservação do diálogo estabelecido. 

OBSERVAÇÕES  
ITEM DE PAUTA 3.2 Aprovação do formulário. 

DISCUSSÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi revisado o questionário, incluindo contribuições dos presentes.  

OBSERVAÇÕES Atualizar o questionário para teste final e definição dos próximos passos.  

ITEM DE PAUTA 3.3 Definição da metodologia de análise dos resultados. 
DISCUSSÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Será desenvolvida na próxima reunião após conclusão do questionário. 

OBSERVAÇÕES  
 

           
 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021. 

 
 
                                                                                                            
Luciana Bracarense Coimbra                                   ____________________________________  
Conselheira e Coordenadora  
CTED-CAU/MG 
 
Ariel Luís Romani Lazzarin                                      _____________________________________ 
Assessor  
CTED-CAU/MG 
          
 

ENCERRAMENTO: 
 
Às 17h04 a Conselheira Luciana Bracarense Coimbra, Coordenadora da Comissão, encerrou a 4ª Reunião 
Ordinária da Comissão Temporária de Equidade e Diversidade – CTED-CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada 
esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião.  
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