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ITEM DE 
PAUTA 160-3.14 

INTERESSADO Presidência do CAU/MG – CED-CAU/MG 

ASSUNTO Resposta à DELIBERAÇÃO N° 20/2022 – CED – CAU/MG – (204-4.1.2022). 
  

 
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO D.CEF-CAU/MG Nº 160-3.14-2022 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MG – CEF-CAU/MG, em reunião 
extraordinária no dia 26 de julho de 2022, em reunião realizada por videoconferência, no exercício das competências 
e prerrogativas que trata o art. 94 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 0070.6.13/2017, do 
CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR 0023-05.A/2017, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 
31 de dezembro de 2010, e: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MG – CEF-CAU/MG, em reunião 
ordinária no dia 20 de setembro de 2021, em reunião realizada por videoconferência, no exercício das competências 
e prerrogativas que trata o art. 94 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária nº 0070.6.13/2017, do 
CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº DPABR 0023-05.A/2017, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 
31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG que dispõe sobre a manifestação dos assuntos de 
competência das comissões ordinárias mediante ato administrativo da espécie deliberação de comissão; 

Considerando inciso IV, do art. 94 do Regimento Interno do CAU/MG, que estabelece como competência da CEF-

CAU/MG a realização de ações que estimulem a promoção da educação e da formação profissional continuada, 

conforme atos normativos do CAU/BR; 

Considerando a DELIBERAÇÃO N° 20/2022 – CED – CAU/MG – (204-4.1.2022) que solicita a realização pela 
CEF-CAU/MG de uma reunião conjunta com a CED-CAU/MG, com os 
professores de Ética nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e os respectivos coordenadores, de forma a 
difundir e aperfeiçoar o enfoque dado nessa disciplina. 

DELIBEROU: 

1. Informar que o contato da CED-CAU/MG com os coordenadores de curso poderá ser feito na próxima 
reunião da CEF/MG com os mesmos, com previsão de realização para outubro ou novembro de 2022. 

2. Informar que, alternativamente, a própria CED/MG pode entrar em contato com os mesmos e solicitar a 
realização da reunião através dos contatos de e-mail a serem disponibilizados pela Assessoria da CEF-
CAU/MG.  

         Folha de Votação DCEF-CAU/MG n° 160.3.14/2022 

Conselheiros Estaduais 

Votação 
Sim       
(a 

favor) 

Não 
(contra) Abstenção Ausência na 

votação 

1 Ilara Rebeca Duran de Melo  TITULAR x    
2 João Paulo Alves de Faria TITULAR x    
3 Gustavo Rocha Ribeiro TITULAR x    
4 Adriane De Almeida Matthes SUPLENTE x    

 
 
Ilara Rebeca Duran de Melo  (Coordenadora CEF-CAU/MG)             ________________________________________ 
Fernanda Camargo Ferreira (Suplente) 
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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 em reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão 
de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG. 

_______________________________________ 
Diogo Ubaldo Braga  

- Arquiteto Analista – Assessor Técnico daComissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG 
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