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Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 19/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em dezoito 6 
de fevereiro de 2013.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram a Ata da reunião nº 18/2012, de vinte e um de janeiro 8 
de 2012. Inicialmente os Conselheiros elegeram, para o exercício de 2013, a Conselheira Andrea 9 
Vilella como Coordenadora da Comissão e o Conselheiro Flávio Carsalade como Coordenador adjunto. 10 
Na última reunião da Comissão de Ensino ficou decidido enviar um ofício formal à Comissão de Ensino 11 
do CAU/BR solicitando que a anotação do curso de pós-graduação dos profissionais seja inserida em 12 
um local da página profissional do Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) para que 13 
seja possível a sua visualização e comprovação, caso o profissional necessite. Após discussão foi 14 
aprovado o texto do ofício ao CAU/BR. A analista técnica informou que entrou em contato com as 15 
instituições de ensino que oferecem cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do 16 
Trabalho e que após solicitação de anotação dos profissionais os mesmos não foram anotados devido 17 
a não atender as exigências previstas pelo CAU/BR. O profissional Lucas Dornas de Freitas, realizou o 18 
curso na Universidade de Itaúna e algumas disciplinas cursadas não atendem às diretrizes curriculares 19 
do Parecer nº 19/87-CESU e as profissionais Daniela Pinto Camargos e Débora Nogueira de São José 20 
realizaram o curso na FUMEC e o corpo docente não atender ao disposto no artigo 4º da Resolução nº 21 
01/2007-CNE/CES. Já houve contato com a Universidade de Itaúna e com a FUMEC que se 22 
comprometeram a se manifestar a respeito do problema. Foi decidido que um email descrevendo o 23 
problema será enviado para a Coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança 24 
do trabalho da PUC Minas devido ao corpo docente não atender ao disposto no artigo 4º da Resolução 25 
nº 01/2007-CNE/CES no histórico do curso realizado pelo profissional Estevão Cláudio de Oliveira. Em 26 
seguida, os Conselheiros avaliaram a situação atual do cadastramento das instituições de ensino de 27 
Minas Gerais. A analista técnica Simone Vieira informou também que está entrando em contato com os 28 
Coordenadores para auxiliá-los nas pendências para o cadastramento dos cursos e pré-agendamento 29 
de uma palestra sobre o CAU em cada instituição. A analista apresentou uma correspondência do 30 
UNIFOR – Centro Universitário de Formiga, da Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo 31 
Hiveline G. Canon, convidando o CAU para ministrar uma palestra na abertura da II Semana de 32 
Arquitetura e Urbanismo da instituição. A Coordenadora da Comissão, Andréa Vilella se dispôs a 33 
ministrar a palestra e sua ida foi aprovada pela Comissão. A seguir, os Conselheiros discutiram sobre o 34 
ofício a ser enviado ao Diretor da Escola de Arquitetura da UFMG, em resposta ao ofício solicitando 35 
esclarecimentos sobre as atividades e atribuições do Coordenador institucional a ser indicado pela 36 
UFMG para atuar junto ao CAU. Após a definição da redação do ofício a UFMG a Comissão definiu os 37 
textos para os ofícios a serem enviados para as outras instituições de ensino, parabenizando-as pelo 38 
empenho no cadastramento no CAU e solicitando que as mesmas continuem o processo junto ao 39 
SICCAU. Foram desenvolvidos vários ofícios retratando a ação necessária para o cadastramento de 40 
cada IES. Terminando a reunião os Conselheiros, devido ao acúmulo de processos a serem 41 
analisados, decidiram marcar uma reunião extraordinária no dia onze de março. Para constar, eu, 42 
analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 43 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 18 de fevereiro de 2013 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  
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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 
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