
 

 

ACOMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE E DIVERSIDADE 

SÚMULA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL E DATA: 

DATA: 19 de dezembro de 2022. 

LOCAL: Reunião realizada em ambiente virtual, através de videoconferência. 

HORÁRIO: 14h00min – 17h00min 

 

PARTICIPAÇÃO: 

PRESIDIDA POR: Luciana Bracarense Coimbra Coordenador da Comissão 

PARTICIPANTES: 

Emmanuelle de Assis Silveira Coord. Adjunto da Comissão 

João Paulo Alves de Faria Membro Titular 

Larissa Mendes Moreira Membro Titular 

Guilherme Jabour Assessor de Comunicação 

ASSESSORIA: Thiara Vaz Ribeiro 

 

PAUTA: 

Verificação de quórum: 

Foi verificado o quórum às 14h20min 

Ordem do Dia: 

1. Proposição e aprovação do Calendário de Reuniões da Comissão, considerando o Calendário Oficial de Reuniões  

do CAU/MG para o ano de 2023 pela Plenária. 

2. Publicações periódicas em redes sociais, utilizando dados do Relatório Conclusivo já produzido.  

3. Evento sugerido pela CTED-CAU/MG ao Conselho em 29/07/2022, mediante Memorando nº 003/2022, com o 

tema “Diversidade, equidade e políticas públicas”. 

4. Outros assuntos: 

4.1. Foi solicitado que o Relatório Conclusivo, já produzido pela CTED-CAU/MG e ainda não disponibilizado no 

portal, componha e seja publicado quando do encerramento da presente CTED-CAU/MG.  

4.2. Avaliar a elaboração de uma carta aos CAU/UF que não instituíram CTED, com a finalidade de incentivar este 

movimento. 

4.3. Perspectivas futuras para a comissão. 

Encerramento: 

A sessão foi encerrada às 16h07min 

 
  



 

 

DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS:  

 

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM 

Foi verificado o quórum às 14h20min 

 

ORDEM DO DIA: 
 

1.  CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO. 

Agendadas as reuniões para as seguintes datas: 
1.1. 20 de janeiro de 2023 (sexta-feira). 
1.2. 13 de fevereiro de 2023 (segunda-feira). 
1.3. 02 de março de 2023 (quinta-feira). 
Pré-agendado evento: 10 de maio de 2023 (quarta-feira). 
 

2. PUBLICAÇÃO PERIÓDICA DOS DADOS DO RELATÓRIO CONCLUSIVO JÁ PRODUZIDO . 

Foi proposto pelo Assessor de Comunicação Guilherme que as publicações parciais do Relatório nas redes sociais da 
Autarquia direcionem para a publicação integral do Relatório no sítio eletrônico institucional. Os membros da 
comissão manifestaram concordância com a proposta e o Assessor de Comunicação se propôs a elaborar uma prévia 
da página para validação da Comissão. 
 
Foi solicitada, pelo Assessor de Comunicação à Comissão, a definição dos conteúdos / resultados a serem divulgados 
nas redes sociais. Foi sugerida a periodicidade de uma publicação por semana, sendo: 

- 1ª semana: apresentação da Comissão Temporária de Raça, Equidade e Diversidade – CTRED-CAU/BR;  
- 2ª semana: apresentação da “Carta pela equidade e diversidade”, publicada pelo CAU/BR; 
- 3ª semana: apresentação da Comissão Temporária Equidade e Diversidade – CTED-CAU/MG; 
- 4ª semana: apresentação dos objetivos da CTED-CAU/MG; 
- 5ª à 15ª semana: a relação de cada uma das 11 ações afirmativas definidas pela “Carta pela equidade e 

diversidade” com as ações da CTED-CAU/MG. 
 

3. PROMOÇÃO DO EVENTO “DIVERSIDADE, EQUIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS” . 

3.1. Levantamento demais definições para realização do evento 
Levantar junto à Assessoria de Eventos: 
- Formato do evento: híbrido (avaliar participação ativa remotamente) 
- Dotação orçamentária. 
- Data pré-agendada: 10 de maio de 2023 (quarta-feira) (avaliar horário junto à Assessoria de Eventos) 
- Indicação de palestrantes (definir no mínimo 3 para participarem presencialmente): 

- Flávia Nassif (antecipou aceite diretamente com Luciana Bracarense) 
- Dandara Tonantzin 
- Bella Gonçalves 
- Duda Salabert 
- Rita von Hunty 
- Erica Malunguinho 
- Gabriela de Matos 
- Pedro Pinheiro 
- Ettore Stefani de Medeiros 

- Mediador (definir um): Emmanuelle de Assis, João Paulo de Faria ou Larissa Mendes Moreira. 
- Conselheiro responsável pela organização: Luciana Bracarense. 
- Mesa: Du Leal 
- Convidar membros das outras CTEDs para participação remota 

3.2. Releitura do Relatório Conclusivo produzido pela CTED-CAU/MG para levantamento dos pontos a serem 
discutidos no evento. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS. 

4.1. Foi revista e alterada a proposição para que o Relatório Conclusivo seja publicado quando do encerramento da 
vigência atual da CTED-CAU/MG. 

4.2. Foi proposto que em conjunto com os CAU/UF que instituíram CTED e o CAU/BR seja elaborado um documento 
direcionado aos CAU/UF que não instituíram CTED, com a finalidade de incentivar este movimento.  



 

 

4.3. Como perspectiva futura, está prevista a requisição da prorrogação do prazo de vigência da Comissão e a 
proposição de instalação como Comissão Especial.  

4.4. Foi solicitado que se confirme com Ariel, assessor CTED no período de vigência anterior, quanto ao 
encaminhamento do Relatório às demais comissões. 

 

ENCERRAMENTO. 

 

 
 

Declaro, para os devidos fins de direito, que as informações acima referidas são verdadeiras e dou fé.  

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Thiara Vaz Ribeiro 

Arquiteta Urbanista – Assessora Técnica 

 Comissão Temporária de Equidade e Diversidade 
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