
 

 

SÚMULA DA 156ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 21 de março de 2022 

LOCAL: Reunião realizada de forma híbrida por videoconferência e in locu na sede do CAU/MG. 

HORÁRIO: Convocação: 09h30min – 17h00min. Realizada: 10h00min a 12h20 e das 13h30min.  às 16h25min. 

 

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 

Adriane De Almeida Matthes Membro Suplente da CEF-CAU/MG 

Sidclei Barbosa Membro Suplente 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 Comunicado do retorno da CPC-CAU/MG sobre a ação CAU nas Escolas. 

2.3 Ofício Circular PRES-CAU/RS nº 003/2022. 

3. Ordem do dia: 

3.1 Aprovação da Súmula da Reunião 155/2022; 

3.2 Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 

de janeiro de 2022, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1467981/2022.  

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

(Especialização)”; 

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 Definição do edital do Prêmio TCC 2022; 

3.6 Definições sobre a ação “CAU nas ESCOLAS”; 

3.7  Análise sobre manifestação por e-mail sobre mudanças no curso de graduação da IES UNA Belo Horizonte. 

3.8  Análise processo de registro de diplomado no exterior protocolo no 1470034/2022. 

3.9  Análise da deliberação plenária 1394/2021 do CAU-RS sobre atividades de extensão universitária 

(1442156/2021). 

4.Encerramento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 

 

ITEM DE PAUTA: 1.Verificação de quórum: 

DETALHAMENTO: 

Às 10h00min, 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 

destacando a presença do Conselheiro Suplente Sidclei Barbosa como ouvinte. 

 

ITEM DE PAUTA: 2.1. Comunicados; 

DISCUSSÕES: 

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

A Coordenadora informou que participou do encontro de coordenadores promovido pelo 

CAU/BR nos dias 10 e 11 de março e disse que o assunto sobre os cursos EAD foi amplamente 

debatido, mas que, no entanto, não houveram definições. Disse que novo seminário nacional será 

realizado com data provável em setembro de 2022 para aprofundamento. Disse que a 

preocupação do grupo deve estar focada na qualidade do ensino de forma geral e não somente 

focado no ensino EAD. Disse que o CAU/BR apresentou seu plano de ação. Disse que haverá 

um prêmio TCC em nível nacional pelo CAU/BR e que o CAU/MG foi citado sobre o bom 

trabalho neste campo. Destacou a organização e objetividade do encontro.  

 

O Conselheiro João Paulo comunicou o conhecimento da ação “NÓS PROJETAMOS O 

FUTURO” do CAU/SP (www.causp.gov.br/nosprojetamosofuturo) e que, aparentemente, esta 

ação pode servir de exemplo para novas ações da CEF-CAU/MG. Solicitou pautar o assunto para 

debate na próxima reunião ordinária.  

 

2.2 Comunicado do retorno da CPC-CAU/MG sobre a ação CAU nas Escolas. 

O Assessor Diogo comunicou o recebimento de Deliberação da CPC-CAU/MG com 

contribuições sobre a ação CAU nas Escolas. 

 

2.3 Ofício Circular PRES-CAU/RS nº 003/2022. 

O Assessor Diogo apresentou o Ofício aos Conselheiros e procedeu uma leitura conjunta do 

mesmo.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF-CAU/MG emitiu Deliberação concordando com a manifestação presente no Ofício 

Circular PRES-CAU/RS nº 003/2022, solicitando o encaminhamento deste para conhecimento 

do Plenário do CAU/MG e da CEF-CAU/BR e destacando em considerando a necessidade do 

curso de arquitetura e urbanismo ter até 60% de horas presenciais para não ser considerado EAD 

pelo MEC.  

 

ITEM DE PAUTA: 3.1. Aprovação da Súmula da Reunião anterior; 

DISCUSSÕES: 

A súmula foi aprovada pelos Conselheiros da CEF-CAU/MG através de manifestação pelo e-

mail de contato dos mesmos na semana de realização da reunião ordinária CEF-CAU/MG n° 

155/2022.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 
Súmula n° 155/2022 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 fevereiro de 2022, conforme parecer anexo ao 

Protocolo SICCAU N. 1467981/2022. 



 

 

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° 156.3.2-2022 será apensada ao Protocolo SICCAU N. 

1467981/2022, que será posteriormente 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° 1456132/2022. 

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: 

A Deliberação CEF-CAU/MG n° 156.3.1/2022 relativa ao protocolo n° 1456132/2022 será 

anexada ao respectivo Protocolo SICCAU, com envio de despachos de notificação ao requerente 

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 aos processos dos 

Protocolos SICCAU nº 1491475-2022, 1493638-2022, 1494939-2022. 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG nº 156.3.4/2022 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. Definição do edital do Prêmio TCC 2022; 

DISCUSSÕES: 

O Edital foi lido e alterado em conjunto pelos membros da CEF-CAU/MG. 

Foi manifestada em consenso pelos Conselheiros a intensão de, assim como no ano passado, 

convidar integrante do Instituto Americano de Arquitetos (em inglês: American Institute of 

Architects) para fazer parte da Comissão Julgadora dos trabalhos do concurso.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida a Deliberação  DCEF-CAU/MG nº 156.3.5/2022 encaminhando o Edital para a 

Presidência do CAU/MG para providências.; 

 

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

DISCUSSÕES: 

A Conselheira Ilara sugeriu um encontro mensal virtual com os coordenadores para 

aproximação do CAU/MG e coleta de ideias para fomentar as ações CAU nas Escolas e o 

Fórum de Coordenadores. Ficou para a próxima reunião a decisão do nome deste encontro e a 

definição de seus objetivos, para ser marcada data de realização para o dia da reunião ordinária 

da CEF-CAU/MG em abril de 2022. A Coordenadora solicitou que o Assessor Diogo 

investigue com as outras Assessorias das CEFs/UFs se já há ações em outros Estados para 

aproximação do CAU com as coordenadorias.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 
Não houveram encaminhamentos.  

 

ITEM DE PAUTA: 
3.7 Análise sobre manifestação por e-mail sobre mudanças no curso de graduação da IES 

UNA Belo Horizonte. 

DISCUSSÕES: 

O assunto foi debatido sendo destacada a seriedade do mesmo. O Conselheiro João Paulo 

apontou a necessidade do CAU/MG agir nos limites da sua atribuição. Foi decidido que o 

assessor Diogo irá elaborar uma minuta de Ofício a ser encaminhado à IES solicitando 

informações sobre as mudanças que estão ocorrendo no curso de arquitetura e urbanismo. Esta 
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minuta será analisada e concluída com a contribuição de todos os conselheiros da CEF-

CAU/MG.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida a Deliberação DCEF-CAU/MG nº 156.3.7/2022 para encaminhamento de ofício com 

solicitação de informações à IES UNA. 

 

ITEM DE PAUTA: 3.8 Análise processo de registro de diplomado no exterior protocolo no 1470034/2022. 

DISCUSSÕES: 

Foi nomeado o Conselheiro João Paulo como relator deste processo. Foi decidido que será 

marcada reunião com o antigo assessor da CEF-CAU/MG para orientações sobre como realizar 

a análise do processo.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 
Não houveram encaminhamentos. 

 

ITEM DE PAUTA: 
3.9 Análise da deliberação plenária 1394/2021 do CAU-RS sobre atividades de extensão 

universitária (1442156/2021). 

DISCUSSÕES: 

A emissão de Deliberação ratificando a Deliberação Plenária do CAU-RS ficou para a próxima 

reunião da CEF-CAU/MG para que os Conselheiros tenham mais tempo para a análise 

aprofundada do material.  

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

Ficou decidido que todos os conselheiros irão ler o material para coleta de sugestões para a 

elaboração de uma deliberação no âmbito da CEF-CAU/MG para que esta possa instruir os 

questionamentos em MG acerca das atividades de extensão universitária.   

A reunião entrou em intervalo para almoço da 12h20min às 13h30min.  Às 16h25min, tendo sido o que havia a ser tratado, a 

coordenadora encerrou a 156ª 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) 

 

Adriane de Almeida Matthes  (Suplente)                                                     _________________________________________ 

Michela Perigolo Rezende (membro titular 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, com a anuência 

dos membros da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG. 

 

_______________________________________ 

Diogo Ubaldo Braga 

Arquiteto Analista – Assessor Técnico  

da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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