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Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Apresentação e discussão sobre análises dos dados obtidos com o questionário. 

DISCUSSÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Discutiu-se sobre a necessidade de analisar geograficamente os dados obtidos pela 
pesquisa. Após a definição dos eixos de análise, entendeu-se que a espacialização dos 
dados será importante para o avanço da leitura e construção do diagnóstico. Entre as 
perguntas principais, está: qual a relação entre o espaço de trabalho e os dados 
apresentados na pesquisa? 
Ainda, foram definidos quais dados merecerão destaque na criação dos mapas e quais 
apareceram em segundo plano, relacionados a outros dados e com uma importância 
secundária. 

OBSERVAÇÕES 
Na próxima reunião serão apresentadas minutas dos mapas, que serão trabalhados 
digitalmente a partir dos recursos gráficos disponíveis. 
Foi alterada a data da próxima reunião para dia 14/06/22, às 9h. 

 

           
 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE E DIVERSIDADE  
CTED-CAU/MG 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 30/05/2022 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 09h00-12h00 

2. PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR  Luciana Bracarense Coimbra – Coordenadora 

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA  Ariel Luís Romani Lazzarin 

PARTICIPANTES Nome Cargo/função 

 Larissa Mendes Moreira Membro 

 João Paulo Alves de Faria Membro 

 Darlan Gonçalves de Oliveira Membro 

 Emmanuelle de Assis Silveira Membro 

COMUNICADOS:   
Relato sobre 1º Seminário da Diversidade do CAU realizado no dia 25 de maio de 2022 em São Paulo. 
Os membros que participaram do evento registraram comentários sobre a importância da ação, entre os quais 
destaca-se: a. a importância de que o assunto seja coordenado pelo CAU/BR, enfatizando sua importância e 
necessidade; b. a importância da carta apresentada; c. a agenda colocada pela carta, onde os 11 pontos 
apresentados poderão orientar ações práticas por parte dos CAU/UFs; d. a necessidade de que o tema da 
diversidade busque sempre abranger toda a coletividade; e. necessidade de estudo e absorção dos pontos 
destacados para o planejamento de ações futuras.  
3. PAUTA: 

Verificação do quórum: registrou-se quórum para a realização da reunião. 

Discussão e aprovação de Súmula: aprovou-se a súmula da 9ª reunião realizada em 11/04/22. 

ENCERRAMENTO: 
Às 10h39 a Conselheira Luciana Bracarense Coimbra, Coordenadora da Comissão, encerrou a 10ª Reunião 
Ordinária da Comissão Temporária de Equidade e Diversidade – CTED-CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada 
esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião.  
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Belo Horizonte, 14 de maio de 2022. 

 
 
                                                                                                            
Luciana Bracarense Coimbra                                   ____________________________________  
Conselheira e Coordenadora  
CTED-CAU/MG 
 
Ariel Luís Romani Lazzarin                                      _____________________________________ 
Assessor  
CTED-CAU/MG 
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