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SÚMULA DA 203ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CAU/MG 

[CED-CAU/MG] 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 07 de junho de 2022  

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO 

PREVISTO: 
14h00min às 15h30min 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Fernanda Basques Moura Quintão  Coordenadora da CED-CAU/MG 

PARTICIPANTES 

Cecília Maria Rabelo Geraldo  Membro titular da CED-CAU/MG 

Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo 

Moreira  
Membro suplente da CED-CAU/MG 

Ilara Rebeca Duran de Melo  Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Joao Paulo Alves de Faria  Membro titular da CEF-CAU/MG 

Adriane de Almeida Matthes  Membro suplente da CEF-CAU/MG 

Gustavo Rocha Ribeiro  Membro titular da CEF-CAU/MG 

Ademir Nogueira de Avila  Coordenador da CEP-CAU/MG 

Luciana Bracarense Coimbra  Membro titular da CEP-CAU/MG 

Felipe Colmanetti Moura  Membro titular da CEP-CAU/MG 

Lucas Lima Leonel Fonseca  Membro titular da CEP-CAU/MG 

Guilherme Guedes Jabour  Assessor de Comunicação do CAU/MG 

Diogo Ubaldo Braga  Arquiteto Analista Assessor da CEF-CAU/MG 

Darlan Gonçalves de Oliveira Arquiteto Analista Assessor da CEP-CAU/MG 

ASSESSORIA: Carolina Martins de Oliveira Barbosa – Arquiteta urbanista assessora da CED/MG 

 

3. PAUTA: 

1. Verificação do quórum; 

2. Comunicados; 

 

3. Plano de Ação da Comissão de Ética e disciplina do CAU/MG para o triênio 2021-2023;  

3.1   Proposta e execução de Campanha de Ética Profissional em conjunto com a CEF-CAU/MG, CEP-

CAU/MG e com auxílio da Assessoria de Comunicação. 

 

5 Encerramento: 

 

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS: 

 

1. Verificação do quórum; 

ITEM DE PAUTA 1.Verificação de quórum: 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

Foi verificado o quórum desta Comissão às 14h12min, quando se iniciou a reunião com a 

presença do(a)s Conselheiro(a)s Fernanda Basques Moura Quintão, Cecília Maria Rabelo 

Geraldo e Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo Moreira. O conselheiro Rafael Decina (está 

de licença) e sua Conselheira suplente Isabela Stiegert não compareceram. 
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Os conselheiros da CEF-CAU/MG Ilara Rebeca Duran de Melo, Joao Paulo Alves de Faria, 

Adriane de Almeida Matthes e Gustavo Rocha Ribeiro, assim como o Arquiteto Analista 

Assessor da CEF-CAU/MG Diogo Ubaldo Braga participaram na reunião. Os membros da CEP-

CAU/MG que participaram da reunião foram os conselheiros Ademir Nogueira de Avila, 

Luciana Bracarense Coimbra, Felipe Colmanetti Moura e Lucas Lima Leonel Fonseca; e o 

Arquiteto Analista Assessor da CEP-CAU/MG Darlan Gonçalves de Oliveira. Também 

participou da reunião o Assessor de Comunicação do CAU/MG Guilherme Guedes Jabour. 

 

2. Comunicados; 

ITEM DE PAUTA 2.Comunicados:   

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

2.1 Não houve comunicados nesta reunião. 

 

3. Plano de Ação da Comissão de Ética e disciplina do CAU/MG para o triênio 2021-2023;  

 

ITEM DE PAUTA 
3.1 Proposta e execução de Campanha de Ética Profissional em conjunto com a CEF-CAU/MG, 

CEP-CAU/MG e com auxílio da Assessoria de Comunicação. 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

A conselheira coordenadora da CED-CAU/MG Fernanda Basques realizou uma proposta de 

modificação do Site de Denúncias do CAU/MG e mostrou aos presentes, abordando a 

necessidade de novas informações sobre os processos éticos, de explicação sobre quais seriam 

os tipos de denúncia e seus desdobramentos e como seriam as denúncias anônimas. Sugeriu que 

os botões de denúncias fossem localizados no fim da página do Site, após a explicação de todo 

o processo. O conselheiro Ademir sugeriu que fossem diferenciadas as denúncias de exercício 

profissional e denúncias éticas. O Assessor de Comunicação Guilherme Jabour sugeriu uma 

melhor explicação do processo de denúncias (procedimentos, quanto tempo leva, etc.), e a 

elaboração de duas sessões, uma para cada tipo de denúncia, e um botão que leva para cada 

página específica. Foi citada pelos conselheiros da CED-CAU/MG a necessidade de um 

fluxograma para a denúncia ética e outro para a denúncia de exercício profissional. O conselheiro 

Felipe Moura sugeriu que o complemento de imagens e documentos fosse obrigatório nas 

denúncias. Sugeriu também a elaboração de um “timeline” para informações sobre em que fase 

o processo de denúncias estaria, o que foi reforçado pelo conselheiro Lucas Leonel. O 

conselheiro Ademir Nogueira sugeriu que pudesse ser incluído um link para mais informações 

sobre as sanções dos processos. 

 

A respeito do contexto do CAU/MG nas escolas, e cooperação entre todas as comissões, a 

conselheira Ilara de Melo informou que foi realizado um encontro com os coordenadores na 

última reunião da CEF-CAU/MG em maio de 2022, demonstrando abertura da autarquia a essas 

universidades e foram abordados diversos assuntos, dentre eles empresa júnior e escritório 

modelo. Os conselheiros discutiram sobre o desvio de finalidades na prestação desses serviços. 

A conselheira Ilara também informou que apresentou aos coordenadores a carta aos formandos. 

Na reunião, os coordenadores solicitaram maior retorno da autarquia, como reuniões bimestrais 

ou semestrais, e a conselheira Ilara ressaltou a importância de participação do conselho no Fórum 

no final do ano.  

 

A conselheira Ilara também abordou sobre a necessidade de realização dos Podcasts, e sobre a 

necessidade de divulgação de forma clara e direta de dicas aos profissionais. Sugeriu a divisão 

de tarefas entre os conselheiros. O conselheiro Felipe Moura informou que conforme Pesquisa 

Datafolha, divulgada pelo CAU/BR: 82% das moradias do país são resultado de obras 

irregulares, então poderia ser feito uma abordagem nesse sentido, e também sobre a valorização 

profissional. A conselheira Fernanda Basques sugeriu que fossem reunidos os principais assuntos 

de cada comissão, e que isso fosse estruturado. Conforme o conselheiro Ademir, na CEP-

CAU/MG, as principais demandas são de exercício ilegal de maneira geral e empresas sem 

registros no CAU. A coordenadora da CED-CAU/MG também sugeriu que a campanha fosse 

realizada de forma regular, de forma que abordasse os assuntos todo mês.  
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A respeito do assunto sobre o Podcast, o conselheiro João Paulo de Faria sugeriu que poderia ser 

elaborado um concurso entre estudantes para elaboração de Podcasts sobre temas específicos. O 

assessor da CEF-CAU/MG Diogo Braga sugeriu a elaboração de um concurso para angariar 

estudantes, que conversariam com grandes nomes da arquitetura mineira, de forma a exaltar esses 

nomes e abordar pontos de pauta específicos de cada comissão (exercício profissional, ética, 

etc.), apresentando como mediadores representantes do CAU/MG. Foi sugerido pela conselheira 

Luciana Bracarense a elaboração de um Podcast por comissão (CEP -CAU/MG, CED-CAU/MG, 

CEF-CAU/MG, CPUA-CAU/MG, CATHIS-CAU/MG, CPC-CAU/MG e Comissão Temporária 

de Equidade e Diversidade). 

 

A conselheira Fernanda Basques sugeriu uma problematização de cada tema, a ser divulgada nas 

redes sociais, de forma a se divulgar o lançamento de cada Podcast. O assessor Guilherme 

sugeriu a expansão do tema para outras regiões, e os conselheiros prefeririam iniciar a campanha 

em Belo Horizonte e depois ampliar em outros locais. O Assessor de Comunicação do CAU/MG 

também sugeriu a realização do Podcast nas escolas. Foi discutida a realização do evento virtual, 

mas devido a necessidade de equipamento específico e preparo, a realização presencial foi a mais 

indicada. O conselheiro Felipe Moura abordou a necessidade de estrutura mínima para a 

realização dos Podcasts, como separar uma sala na sede do CAU/MG, de forma a ficar no nível 

dos demais Podcasts. Sugeriu a participação do CAU/MG em um Podcast com grandes 

visualizações, de forma a desmistificar os assuntos abordados pelo conselho. 

 

Foi discutida a realização inicial da campanha com Podcasts de áudio ou de vídeo. A conselheira 

Ilara de Melo reforçou que as universidades geralmente apresentam uma câmera fixa, permitindo 

assim a realização de Podcasts de vídeo. Sugeriu que poderiam ser pesquisadas universidades 

com esse equipamento em Belo Horizonte. O conselheiro Felipe Moura e a Luciana Bracarense 

reforçaram a necessidade do Podcast de vídeo, para melhor alcance na população e veiculação 

nas mídias sociais. O Assessor de Comunicação Guilherme abordou que grandes podcasts 

iniciaram com áudio, e ressaltou a necessidade de se avaliar a estrutura disponível, inclusive com 

a reforma do CAU/MG. Os conselheiros avaliaram a necessidade de realização inicial em 

algumas universidades. A conselheira Ilara sugeriu que a CEF-CAU/MG possa convidar a 

FUMEC, como universidade inicial para participação desse novo projeto, em sua próxima 

reunião ordinária. Outras universidades de Belo Horizonte que apresentem uma estrutura para a 

realização desses Podcasts poderão ser convidadas posteriormente. 

 

A conselheira Fernanda sugeriu um tema a ser abordado pela CED-CAU/MG: experiências de 

escritório e a importância de se organizar informações. Para isso, seria convidado um escritório 

renomado e o mediador seria um integrante dessa comissão. As demais comissões irão discutir 

sobre os respectivos temas a serem abordados.  

 

Uma possível ordem de realização discutida pelos conselheiros foi a seguinte:  

 

1- CED-CAU/MG,  

2- CEF-CAU/MG,  

3- CEP -CAU/MG,  

4- CPUA-CAU/MG,  

5- CATHIS-CAU/MG,  

6- Comissão Temporária de Equidade e Diversidade  

7- CPC-CAU/MG. 

 

O conselheiro Felipe Moura sugeriu a contextualização geral do cenário dos arquitetos no Brasil, 

em que 82% das moradias do Brasil seriam obras irregulares, conforme Datafolha, e abordar 

sobre esse assunto macro, como um grande tema, em todos os Podcasts elaborados pelas 

comissões. Sugeriu que esse assunto também fosse abordado em um Podcast já existente e 

conhecido. 

 

Dessa forma, foi decidido que os Podcasts deverão apresentar o seguinte formato: alunos de 

universidade, um mediador da comissão ou do CAU/MG e um convidado. Cada comissão deverá 

definir um tema junto ao seu nicho, a ser discutido em seu Podcast. Além disso, a comissão 

deverá reunir sugestões sobre mediadores, convidados, abordagem, perguntas chaves para 

integrar a pauta do programa, mesclando à contextualização geral do cenário dos arquitetos no 
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Brasil (Pesquisa Datafolha: 82% das moradias do país são obras irregulares). A CED-CAU/MG 

elaborou uma deliberação solicitando essas informações das demais comissões que irão 

participar dos Podcasts (CEP -CAU/MG, CED-CAU/MG, CEF-CAU/MG, CPUA-CAU/MG, 

CATHIS-CAU/MG, CPC-CAU/MG e Comissão Temporária de Equidade e Diversidade). 

 

Sugeriu-se a data de 5 de julho para uma nova reunião, de 14h00min às 15h30min. 

 

Foi solicitado ao Assessor de Comunicação do CAU/MG Guilherme Jabour que faça uma 

pesquisa de universidades que apresentem uma estrutura para a realização de Podcasts e retorne 

com os resultados para a CED-CAU/MG. 

 

Após a saída dos conselheiros de outras comissões da reunião, a conselheira Fernanda Basques 

informou que enviará sugestões por-e-mail sobre a Minuta de Contrato presente no Plano de 

Ação da CED-CAU/MG. Também enviará a sua analise de modificações do site do CAU/MG, 

para a CED-CAU/MG, Assessoria de Comunicação e CEP-CAU/MG, com a finalidade de 

validação e sugestões de desenvolvimento. 

 

 

4. Encerramento: 

ITEM DE PAUTA 6. Encerramento: 

DISCUSSÕES, 

DELIBERAÇÕES E 

ENCAMINHAMENTOS: 

A Coordenadora Fernanda Basques Moura Quintão encerrou a 203ª Reunião (extraordinária) da 

Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG às 15h56min. Para os devidos fins, eu, Carolina 

Martins de Oliveira Barbosa, Arquiteta e Urbanista Assessora da CED/MG lavrei esta Súmula. 

 
 

 

Fernanda Basques Moura Quintão                                 ____________________________________ 

Coordenadora da CED-CAU/MG                   

 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo                                         ____________________________________ 

Coordenadora adjunta da CED-CAU/MG   

 

 

Isabela Stiegert                                                                  _____________ausente_________________ 

Membro suplente da CED-CAU/MG 

 

 

Ramon Dupláa Soares Pinheiro de Araújo Moreira      ___________________________________ 

Membro suplente da CED-CAU/MG  

 

 

Carolina Martins de Oliveira Barbosa                           ____________________________________  

Assessora da CED-CAU/MG 
 
 
 
 
 

________________________________________    _________________________________________ 
Fernanda Basques Moura Quintão –Coordenadora da CED-CAU/MG.      Carolina Barbosa – Arquiteta e Urbanista Assessora da CED-CAU/MG. 

 
Considerando as normas da PORTARIA NORMATIVA N° 01, DE 7 DE MAIO DE 2021, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, 

tendo sido aprovado o presente documento na 204ª Reunião Ordinária da CED-CAU/MG realizada no dia 14/06/2022 com a anuência dos membros da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG. 

. 
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