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 3 
Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Extraordinária nº 12/2012, do Conselho de 5 
Arquitetura e Urbanismo do estado de Minas Gerais, 6 
realizada em três de setembro de 2012.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros analisaram a Resolução nº 32/2012, que altera a Resolução n° 18, 8 
de 2012, que trata dos registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e 9 
Urbanismo, regula o registro provisório e dá outras providências. A Comissão de ensino estava 10 
esperando a publicação desta Resolução do CAU/BR que normatiza a inclusão dos cursos de pós-11 
graduação. Comentou –se as alterações mais relevantes: artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, quando 12 
apresentado o certificado de conclusão de curso o registro profissional será feito em caráter provisório 13 
com validade de um ano e quando apresentado diploma de graduação o registro será feito em caráter 14 
definitivo; artigo 29, as solicitações de inclusão de cursos de pós-graduação devem também ser 15 
incluídos com os dados: grande área, área, linha de pesquisa, título da monografia, dissertação ou 16 
tese, período, instituição, nome do orientador , palavras chave. A grande área e área deverão ser 17 
instruídas de acordo com os termos estipulados pelo CNPq.  A analista técnica Simone informou que 18 
enviou email para a profissional Karel Lídia de Emmerich Hott, referente ao processo de inclusão de 19 
curso de pós-graduação, que a Comissão analisou na última reunião informando que a mesma deve 20 
enviar os novos dados requeridos para análise. Continuando, os Conselheiros analisaram o relatório de 21 
cadastramento dos Coordenadores de Cursos e Instituições de Ensino por estado. O CAU/BR enviou a 22 
tabela com a situação do cadastramento de cada Instituição de Ensino do Estado de Minas Gerais. 23 
Verificou-se, após consulta no SICCAU, que os dados não estavam atualizados porque alguns RRTs 24 
que de acordo com a tabela estavam pendentes já foram liberados. Os Conselheiros também 25 
comentaram que a palestra padrão que está sendo elaborada pela Comissão está sendo finalizada e 26 
que será enviada para a assessoria de comunicação para ser formatada em Power point.. Foram 27 
analisados dois processos: 1) Protocolo 4224 / 2012: Orivaldo Prezia Carneiro - Inclusão de curso de 28 
pós-graduação Eng. de Segurança realizado antes de 1987. Trata-se de processo de solicitação de 29 
anotação de curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, requerida pelo 30 
profissional Orivaldo Previa Carneiro – CAU n° 9203-7, junto ao CAU/MG, em 19/03/2012. Nome do 31 
curso: Pós-Graduação: Especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho. Instituição de 32 
Ensino: Faculdade de Engenharia Industrial – Convênio com a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 33 
Segurança e Medicina do Trabalho. Certificado de: 15/04/1983. Após verificação dos documentos, a 34 
Comissão decidiu que o processo deve ser enviado para o assessor jurídico do CAU/MG para 35 
elaboração de parecer sobre a legalidade de se aprovar a inclusão do referido curso de especialização 36 
em Engenharia de Segurança do Trabalho, considerando que o curso realizado pelo profissional não 37 
atende as exigências do procedimento padrão aprovado em 06/08/2012 pela Comissão de ensino 38 
(Protocolo nº 16725/2012), pois o curso foi concluído antes de 1987 e, portanto antes do Parecer nº 39 
19/87-CESU, que estabelece a Proposta de Currículo Básico e a carga horária mínima do Curso de 40 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, no qual o procedimento padrão do CAU se 41 
baseia para análise de inclusão dos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança. 2) 42 
Protocolo 18730 / 2012: Eduardo Henrique Geraldi Araújo - Inclusão de curso de pós-graduação 43 
Mestrado em Sensoriamento Remoto. Trata-se de processo de solicitação de anotação de curso de 44 
pós-graduação, requerida pelo profissional Eduardo Henrique Geraldi Araújo, junto ao CAU/MG, em 45 
24/07/2012. Nome do curso: Pós-Graduação: Mestre em Sensoriamento Remoto - Instituição de 46 
Ensino: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Diploma de: 20/06/2006 – nº 1375 – Registrado no 47 
INPE á folha 38 do livro nº 01- Registrado na Universidade Estadual de Campinas sob nº 409971 – 48 
Proc nº14489/06 – em 03/10/2006. O profissional enviou o diploma do curso de mestrado, o histórico 49 
escolar e os dados solicitados: III - grande área: Ciências Exatas e da Terra / Ciências Sociais 50 
Aplicada. IV - área: Geociências / Arquitetura e Urbanismo / Planejamento Urbano e Regional - 51 
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Especialidade: Sensoriamento Remoto. V - linha de pesquisa: Planejamento e Gestão das Cidades, 52 
inclusive Política e Planejamento Habitacional / Desenvolvimento Urbano / Produtos e Serviços 53 
Voltados Para a Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo o Desenvolvimento Sustentado. VI - 54 
título da monografia, dissertação ou tese: Análise Multi-Temporal de Cenas do Satélite Quickbird 55 
usando um Novo Paradigma de Classificação de Imagens e Inferências Espaciais: Estudo de Caso - 56 
Belo Horizonte, MG. VII - período: 2 anos. De março de 2004 a maio de 2006. VIII - instituição: Instituto 57 
Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. IX - nome do orientador: Hermann Johann Heinrich Kux e 58 
Teresa Gallotti Florenzano. X - palavras chave: sensoriamento remoto; imagens de alta resolução; 59 
Classificação de Imagens; Correção geométrica de imagens; Planejamento Urbano; Análise de 60 
Imagens. A Comissão analisou os documentos e os dados enviados pelo profissional e ficou decidido 61 
que será a analista técnica irá pesquisar no site da universidade para verificar a pertinência dos dados 62 
enviados pelo solicitante e irá entrar em contato com o solicitante para verificar na própria instituição 63 
esses dados. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 64 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 03 de setembro de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio de Lemos Carsalade  

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle  

4 Antônio Augusto Pereira Moura Suplente 

5 Maria Elisa Baptista Suplente 

6 Rodrigo Borges de Mello Suplente 

 65 

mailto:atendimento@caumg.org.br

