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Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 11/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em vinte de 6 
agosto de 2012.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram por unanimidade a ata da reunião anterior de seis de 8 
agosto. Continuando, a Coordenadora Andréa Vilella falou que achava importante que fosse 9 
comunicado na reunião Plenária sobre o parecer aprovado na última reunião da Comissão de Ensino 10 
que define o procedimento para inclusão dos cursos de Pós-graduação em Engenharia de Segurança 11 
do Trabalho nos registros dos profissionais sem necessidade de análise da Comissão de Ensino. Os 12 
Conselheiros concordaram com a proposta da Coordenadora em fazer o comunicado na reunião 13 
Plenária sobre o processo. Discutiu-se também sobre o procedimento a ser adotado para a inclusão de 14 
outros cursos de pós-graduação, visto que o CAU/BR informou que ainda não definiu a normatização 15 
em relação a estas inclusões. A Coordenadora entrou em contato com o Conselheiro Federal 16 
representante das instituições de ensino, José Roberto Geraldine Junior, que informou que já existe a 17 
normatização a respeito e que enviará à Comissão o documento para servir de orientação para análise 18 
da inclusão de cursos de pós-graduação diversos. A Comissão analisou a inclusão do curso de pós-19 
graduação requerida pela profissional Karel Lídia de Emmerich Hott, junto ao CAU/MG, em 24/07/2012 20 
do curso Lato Sensu em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, realizado na Faculdade de 21 
Engenharia de Minas Gerais – Instituto Educacional Cândida de Souza e os Conselheiros concordaram 22 
com a inclusão, mas decidiram por esperar o envio das orientações do CAU/BR acima citadas; se 23 
estas não chegarem até a próxima reunião, farão a aprovação do pedido e seu envio para a reunião 24 
Plenária. Continuando, a Coordenadora apresentou os documentos enviados pelo Presidente do 25 
CAU/MG, para análise, crítica e considerações da Comissão de Ensino, contendo os relatórios de 26 
cadastramento dos Coordenadores de Cursos e Instituições de Ensino por estado e uma carta 27 
institucional que está sendo preparada pelo CAU/MG para envio à todas as escolas de Arquitetura e 28 
Urbanismo de Minas Gerais. A tabela do cadastramento dos cursos de Minas foi analisada e verificou-29 
se que a mesma é quantitativa e não há definição de quais são as instituições referentes a cada item 30 
da tabela. A Coordenadora também solicitou ao Conselheiro Geraldine que seja especificado em cada 31 
item da tabela o nome das instituições, principalmente no item de desconhecimento dos 32 
coordenadores, visto que a Comissão possui uma relação com o nome de cada Coordenador dos 33 
cursos do Estado e o respectivo endereço para contato. A Coordenadora Andréa enviará para os 34 
outros conselheiros da Comissão de Ensino, por correio eletrônico a carta institucional preparada pelo 35 
Presidente Joel Campolina para sugestões. A Comissão também decidiu realizar uma reunião no dia 36 
03 (três) de setembro para finalizar a palestra que está sendo preparada para apresentação nas 37 
escolas. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 38 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 20 de agosto de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio de Lemos Carsalade  

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle  

4 Antônio Augusto Pereira Moura Suplente 
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5 Maria Elisa Baptista Suplente 

6 Rodrigo Borges de Mello Suplente 
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