
  

 

PAUTA: Reunião Extraordinária (nº 160) – CEF-CAU/MG      DATA: 26/07/2022 
 

LOCAL: Reunião por videoconferência. INÍCIO: 14:00 TÉRMINO: 18:00 
 

 
1. Verificação do quórum; 

 
2. Comunicados: 

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

2.2. Comunicado sobre retorno da Assessoria de Eventos sobre questão incidente na reunião com as 
coordenadorias dos cursos de arquitetura e urbanismo realizada no dia 23/05/2022.  

2.3. Apresentação da Minuta de Termo de Cooperação Técnica - CAU.MG e IPPE conforme solicitado pelo 
Gerente Geral em e-mail no dia 15/06/2022. 

2.4. Comunicado da Gerência Jurídica sobre o atual momento da tramitação dos processos judiciais de egressos 

EAD (conforme e-mail do Gerente Geral em 18/07/2022).  

2.5.  Conhecimento da DELIBERACAO_CEF_036_2022 encaminahda à CEF-CAU/MG em 15/07/2022. 

2.6. Conhecimento da Deliberação da CEP Nº 192.3.2/2022- CAU/MG em resposta à CEF-CAU/MG sobre a 

deliberação da CEF-CAU/MG, DCEF-CAU/MG n° 157.3.9/2022, que ratifica o entendimento do CAU/RS 

manifestado pela Deliberação Plenária DPO/RS N° 1.394/2021, e encaminha seu conteúdo para a CEP-

CAU/MG para conhecimento e eventuais providências; 

2.7. Conhecimento DELIBERAÇÃO Nº 0232022 – CEF-CAUBR. 

3. Ordem do dia: 
3.1. Aprovação da Súmula da Reunião 159/2022; 

3.2. Homologação dos Registros Profissionais efetivados pelo Setor de Registro Profissional do CAU/MG no 
mês de maio de 2022, conforme parecer anexo ao Protocolo SICCAU N. 1523368/2022.  

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. Acompanhamento do edital do Prêmio TCC 2022 e indicação da Comissão Julgadora; 

3.6. Definições sobre a ação “CAU nas ESCOLAS”; 

3.6.1. Elaboração de proposta de episódio de podcast conforme definição na reunião conjunta com a 
CED/MG no dia 07/06/2022 (DELIBERAÇÃO N° 19/2022 – CED – CAU/MG – (203-3.1.2022)) 
 

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. Revisão e formalização do procedimento de registro de egressos de cursos de arquitetura e urbanismo EAD. 

3.9.1. Esclarecimento sobre o procedimento atualmente adotado para o registro de egressos de cursos de 
arquitetura e urbanismo EAD. 

3.9.2. Resposta aos questionamentos sobre registros de diplomados de cursos EAD e caso da solicitante 
ROBERTA DE OLIVEIRA FAJARDO NETO, protocolo n° 1503815/2022. 

3.10. Apresentação pela GEPLAN/MG de documentação referente à 2ª Revisão do Plano de Ação para o triênio 
2021-2023 aprovada na 126ª reunião plenária do CAU/MG (Encaminhada pela GEPLAN/MG por e-mail em 
31/05/2022). 



  

 

3.11. Caso de conflito de informações na documentação da UNA-Belo Horizonte, gerando imprecisão na 
identificação de reconhecimento do curso.  

3.12.  Caso de ausência de informação especificando o n° MEC do Curso UNA-Bom Despacho, gerando 
imprecisão na identificação de reconhecimento do curso, considerando a existência de dois cursos para o 
mesmo endereço. 

3.13. Análise do Caso do profissional Leonardo encaminhado por e-mail no dia 21/06/2022. 

3.14. Solicitação da CED-CAU/MG através da DELIBERAÇÃO N° 20/2022 – CED – CAU/MG – (204-4.1.2022) 
- (Protocolo SICCAU n° 1555240/2022). 

3.15.  Aprovação do Relatório Semestral da CEF-CAU/MG para envio à GEPLAN/MG, conforme solicitação por 
e-mail e protocolo (1556563/2022) encaminhados em 24/06/2022. 

4. Encerramento. 


