
 

 

 

SÚMULA DA 157ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA 
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO [CEF-CAU/MG] 

 
1. LOCAL E DATA: 

DATA: 25 de abril 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 12h10 e das 13h50min. às 16h00min. 
 
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 

Adriane De Almeida Matthes 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 Ciência do Ofício nº 027/2022-CAU/BR recebido na assessoria da CEF pelo protocolo Siccau n° 1248322/2021; 

2.3 Solicitação de manifestação de preferência para realização de reunião conjunta com a CED-CAU/MG.  

3. Ordem do dia: 
3.1 Aprovação da Súmula da Reunião 156/2022; 

3.2 Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no mês 
de março de 2022, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1486003/2022.  

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

3.3.1 Solicitação protocolo n° 1460281-2022 

3.3.2 Solicitação protocolo n° 1507127-2022. 

3.3.3 Solicitação protocolo n° 1484086-2022. 

3.3.4 Solicitação protocolo n° 1507853-2022. 

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 Acompanhamento do edital do Prêmio TCC 2022; 

3.6 Definições sobre a ação “CAU nas ESCOLAS”; 

3.7  Acompanhamento sobre os encaminhamentos sobre as 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). 

3.10 Segunda Revisão do Plano de Ação 2021-2023 (1510218/2022). 

3.11 Conhecimento e debate sobre a ação NÓS PROJETAMOS O FUTURO” do CAU/SP 
(www.causp.gov.br/nosprojetamosofuturo). 

http://www.causp.gov.br/nosprojetamosofuturo


 

 

3.12 Análise de solicitação de apoio institucional para divulgação de curso encaminhado pela Gerência Geral por e-
mail em 18/04/2022.  

3.13 Apresentação sobre implementação do modelo da Rede EPIC no Brasil. 

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.  

 

ITEM DE PAUTA: 2.1. Comunicados; 

DISCUSSÕES: 

2.1. Comunicados da Coordenação e/ou membros da Comissão; 
Não houveram comunicados.  
2.2. Ciência do Ofício nº 027/2022-CAU/BR recebido na assessoria da CEF pelo protocolo 
Siccau n° 1248322/2021; 
Foi dado conhecimento do ofício à CEF-CAU/MG. 
2.3 Solicitação de manifestação de preferência para realização de reunião conjunta com a 
CED-CAU/MG.  
A CEF-CAU/MG decidiu que a melhor data seria no dia 10/05/2022 às 14h00min. Solicitou ao 
assessor da CEF que comunique por e-mail este posicionamento.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos além dos citados acima.   

 

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, a exceção da Conselheira Adriane De Almeida Matthes que não se manifestou.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Súmula n° 156/2022 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 março de 2022, conforme parecer anexo ao Protocolo 
SICCAU N. 1486003/2022. 

DISCUSSÕES: 
A CEF-CAU/MG homologou os Registros Profissionais efetivados pelo 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° 157.3.2-2022 será apensada ao Protocolo SICCAU N. 
1486003/2022, 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 Solicitação protocolo n° 1460281-2022 

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. 

 

3.3.2 Solicitação protocolo n° 1507127-2022. 



 

 

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. 

 

3.3.3 Solicitação protocolo n° 1484086-2022. 

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. 

 

3.3.4 Solicitação protocolo n° 1507853-2022. 

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. 

 

3.3.5 Solicitação protocolo n° 1432563/2021. 
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° 156.3.3.1/2022, 156.3.3.2/2022, 156.3.3.3/2022, 
156.3.3.4/2022 e 156.3.3.5/2022   relativas aos respectivos protocolos supracitados serão 
anexadas aos protocolos 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 1515910/2022, 1517654-2022. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Deliberação DCEF-CAU/MG nº 157.3.4/2022 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. Acompanhamento do edital do Prêmio TCC 2022; 

DISCUSSÕES: 

O Edital foi encaminhado no dia 04/04/2022 à Presidência do CAU/MG através do Protocolo 
SICCAU n° 1506777/2022 e e-mail. A Coordenadora Ilara informou que o CD-CAU/MG 
sugeriu que seja cobrado no edital o RRT da atividade de docência dos professores orientadores. 
Após debate a CEF-CAU/MG concordou com o posicionamento de que a exigência do RRT não 
deva ser obrigatória para a participação do aluno no concurso, posto que seria punir o aluno por 
uma falta do RRT do professor. A CEF/MG entende que as informações dos professores devem 
ser coletadas com as inscrições e encaminhadas à fiscalização do CAU/MG para realização de 
uma ação separada e direcionada a estes profissionais. A Coordenadora Ilara irá se posicionar 
desta forma na reunião do CD/MG do dia 26/04/2022.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos.  

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

DISCUSSÕES: O Assessor comunicou que em contato com outras assessorias (22/03/2022) foi informado que 
fazem reuniões periódicas com os coordenadores de curso (até 3 reuniões anuais) ou fórum 



 

 

anual ou bianual. Para atualização dos dados das IESs no SICCAU são enviados e-mail 
esporadicamente para lembrá-los desta necessidade. Em alguns CAUs conselheiros participam 
de colações de grau representando o CAU. O Cau/RS, além de reuniões periódicas com os 
coordenadores, realiza 1 seminário com tema de ensino por ano, neste seminário, existe um dia 
destinado a um "Forum de coordenadores". Fizeram no início do ano uma reunião virtual com 
os coordenadores, uma reunião mais geral, para apresentar a CEF, a formação do ano, o plano 
de trabalho, questões de planilhas de Colação de grau e outros. A ideia foi apresentar a CEF e 
para ouvir os coordenadores.  
 
A pauta sugerida foi a seguinte:  
 
01 – Apresentação da CEF-CAU/MG e de seus membros.  
02 – Apresentação dos coordenadore(a)s presentes. 
03 – Apresentação do Plano de ação da CEF-CAU/MG. 
04 – Coleta de ideias dos coordenadores para ações da CEF-CAU/MG. 
05 – Presença de representante do CAU/MG nas colações de grau das IESs de MG.  
06 – Apresentação do manual da área dos coordenadores no SICCAU e debate sobre a 
importância de atualização dos dados da IES no CAU. 
 
Ficou decidido que a reunião será marcada para 23/05/2022 às 15h00min, no fim da próxima 
reunião ordinária da CEF-CAU/MG. Com previsão de término às 16h30min. Ficou o Assessor 
responsável por elaborar e enviar o e-mail de convite para os contatos dos coordenadores de 
cursos, assim que possível.  
 
A CEF-CAU/MG debateu que uma ação interessante seria o envio às coordenações dos cursos 
de arquitetura e urbanismo de MG de proposta de participação de representante do CAU/MG 
nas colações de grau. Nestas colações o representante do CAU/MG leria uma carta de 
parabenização dos formandos destacando a importância do Código de Ética do CAU. O 
representante do CAU/MG poderia, dependendo da vontade da IES e alunos, proceder com o 
juramento da profissão.  
 
Ficou definido que em reunião com a CED-CAU/MG, citada no item 2.3, será proposta esta 
ação conjunta com a CED-CAU/MG.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos além dos citados acima.   

 

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

UNA Belo Horizonte. 

DISCUSSÕES: 

A demanda foi encaminhada no dia 04/04/2022 à Presidência do CAU/MG através do Protocolo 
SICCAU n° 1506777/2022 e e-mail. Os ofícios foram devolvidos assinados pela Presidência do 
CAU/MG em 20/04/2022, então, serão encaminhados em breve.  
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 

 

ITEM DE PAUTA: 3.8 Análise processo de registro de diplomado no exterior protocolo no 1470034/2022. 
(Relator: João Paulo Alves de Faria.) 

DISCUSSÕES: 

Como não foi possível a marcação de reunião do Conselheiro Relator com o antigo assessor da 
CEF-CAU/MG para orientações sobre como realizar a análise do processo, não houveram 
encaminhamentos sobre este. A reunião será marcada. Foi sugerida a data de 02/05/2022 às 
14h00min.  

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 CEF-CAU/MG emitiu Deliberação ratificando a Deliberação Plenária do CAU-RS, podendo 
ser esta utilizada para responder dúvidas surgidas do atendimento do CAU ou de outra origem, 
se for necessário.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida a Deliberação D.CEF-CAU/MG Nº 157.3.9/2022. 

 
 

ITEM DE PAUTA: 3.10 Segunda Revisão do Plano de Ação 2021-2023 (1510218/2022). 

DISCUSSÕES: 

A revisão do Plano de ação da CEF-CAU/MG foi reelaborada com a tomada de posse da nova 
composição de Conselheiros na reunião ordinária n°155, quando foi emitida a Deliberação CEF-
CAU/MG n° 155.3.7/2022. Foi identificado que esta deliberação não foi levada em consideração 
na tabela encaminhada pela GEPLAN/MG. Portanto, ficou decidido que a CEF-CAU/MG 
encaminhará novamente a Deliberação CEF-CAU/MG n° 155.3.7/2022 e sua revisão do Plano 
de ação fazendo as seguintes correções: a) Substituição do nome da Conselheira Michela, em 
licença, pelo nome da Conselheira Adriane; b) adição do campo descrição, conforme abaixo:  
 
- Descrição para as ações relativas a ao Fórum de Coordenadores:  
Aproximar o CAU/MG das IESs na figura de seus coordenadores para fomentar o debate de 
ideias com o CAU e estimular a manutenção das informações atualizadas destas perante o CAU. 
 
- Descrição para as ações relativas ao CAU nas Escolas:  
Aproximar o CAU/MG das IESs e, principalmente, dos recém formados, para que possuam 
conhecimento de seus direitos e deveres perante o CAU. 
 
- Descrição para as ações relativas ao Prêmio TCC:  
Premiar os melhores trabalhos de conclusão dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Minas 
Gerais e suas respectivas Instituições de Ensino Superior (IES), fomentando o ensino de 
qualidade da arquitetura e urbanismo. 
 
- Descrição para a ação Seminário Nacional de Ensino e Formação: 
Aprofundar os debates e temas relacionados a ensino e aprendizagem a partir dos debates já 
iniciados nos fóruns de coordenadores. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi emitida a Deliberação CEF-CAU/MG n° 157.3.10/2022 encaminhando a nova revisão do 
plano de ação da CEF-CAU/MG.    

 

ITEM DE PAUTA: 
3.11 Conhecimento e debate sobre a ação “NÓS PROJETAMOS O FUTURO” do CAU/SP 
(www.causp.gov.br/nosprojetamosofuturo). 

DISCUSSÕES: 

A CEF-CAU/MG verificando o conteúdo da ação, entendeu que, por se tratar de uma ação do 
Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetura e Urbanismo  de SP (CEAU-CAU/SP), esta 
poderia ser também uma ação realizada  pelo CEAU-CAU/MG. Portanto, decidiu encaminhar, a 
título de conhecimento, a ação do CAU/SP para o CEAU-CAU/MG.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi solicitado que a Assessoria realize este comunicado por e-mail.    

 

ITEM DE PAUTA: 
3.12 Análise de solicitação de apoio institucional para divulgação de curso encaminhado 
pela Gerência Geral por e-mail em 18/04/2022.  

DISCUSSÕES: 

A CEF/MG, considerando nova solicitação proposta, decidiu por revisar a DCEF-CAU/MG n° 
150.3.9/2021 estabelecendo novos critérios para análises de apoios institucionais e emitiu a 
DCEF-CAU/MG n° 157.3.11/2022. Sobre a solicitação específica deste item de pauta, fica a 
Assessoria responsável por responder a solicitação por e-mail informando que, conforme lavrado 



 

 

na nova deliberação, a CEF/MG não manifestará apoio às solicitações de IESs de outros Estados 
que não Minas Geais. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CEF/MG emitiu a DCEF-CAU/MG n° 157.3.11/2022.   

 
ITEM DE PAUTA: 3.13 Apresentação sobre implementação do modelo da Rede EPIC no Brasil. 

DISCUSSÕES: 

O Sr. Bryce da EPIC fez sua apresentação das 10h00min às 11h00min com boa recepção da 
CEF/MG. Foi questionado sobre qual o apoio solicitado ao CAU/MG e o Sr. Bryce informou 
que procura apoio para divulgação. A apresentação foi feita de forma suscinta e sem 
documentação complementar e comprobatória, portanto, a proposta não foi avaliada com 
profundidade, no entanto, a CEF/MG entende que pode ser uma boa oportunidade que as IESs 
avaliem a existência de interesse na participação. A coordenadora da CEF/MG irá manifestar a 
impressão geral da CEF/MG no Conselho Diretor em reunião a ser realizada no dia 26/04/2022. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houveram encaminhamentos. 

 
 
A reunião entrou em intervalo para almoço da 12h10min às 13h50min.  Às 16h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, a 
coordenadora encerrou a 157ª 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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