
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2020/2023 DATA: 08/12/2022 s 11/12/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:  Fernanda Camargo Ferreira             Cargo:  Conselheira suplente 
Documento nº:  MG 15305553    Tipo de documento:  RG 

 
Dados da viagem: 
 
Evento:   IV Encontro Nacional de Coordenadores da CEF                         Local: CAU/BR em Brasília/DF 

 

Data de início:     09/12/2022                      Data de término:  10/12/2022 

 

Justificativa da viagem:  Participação no evento “IV Encontro Nacional de Coordenadores da CEF  “  representando a CEF/MG 

 



 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

 

1° dia:  

 O evento iniciou às 10h00, Valter Caldana, coordenador da CEF/BR, fez a abertura da 

mesa. 

Posteriormente iniciamos as apresentações e relatos dos representantes das CEFs. 

 

 Os relatos se iniciaram com a fala da Larissa, representante da CEF/SC. 

 

 Durante os relatos dos demais representantes, percebemos que os problemas enfrentados 

pela CEF/MG são os mesmos enfrentados pelas outras CEFs. 

 

 Concluímos os relatos das CEFs e iniciamos os relatos da CEF/BR. 

 

 Caldana expôs entendimento que o curso EAD já foi demasiadamente discutido e que há 

necessidade de discutir o registro profissional de forma geral e especificamente o registro 

de egresso de curso EAD. Disse que o EAD é “fato consumado”.  

 

 O coordenador da CEF/BR disse que o CAU é federativo e que é o CAU/UF que deve 

atender e dar os encaminhamentos das solicitações de registros de egressos de cursos 

EAD. 

 

 
 



 

 

 
2º dia: 

 Iniciamos o evento com as falas do Caldana, que defendeu a possibilidade de ações de 

fiscalização no âmbito de processos de análises de cursos de arq. e urb. modalidade EAD 

 

 Foi feita a leitura de apontamentos sobre as Deliberação CEF-CAU/BR n°68/2022 com a 

sistematização de mais de 11 deliberações sobre registro profissional. 

 

 Foi discutida também a possibilidade de realização de deliberação propondo uma 

planilha/roteiro com critérios para análise de cursos que poderão ser utilizados nos 

processos de egressos EAD, com objetivo final de consolidar as deliberações para 

aprovação no Plenário do CAU/BR. 

 

 Sobre os projetos especiais foi apontada a realização dos seguintes projetos: 

 
 a) Projeto Amazônia de origem da CEPUA/BR e CEF-CAU/BR e a participação do 

conselho no UIA;  

b) CAU Educa;  

c) Portal da Formação Continuada;  

d) Projeto Lelé ;  

e) Projeto de Banco de dados Nacional sobre IES. 

 

 

 




