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Ata da Comissão de Ensino e Formação em sua Reunião
Ordinária nº 22/2013, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em quinze
de abril de 2013.
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Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram as Atas das reuniões nº 20, de onze de março, e nº
21/2013, de dezoito de março de 2013. A reunião contou com a presença da Coordenadora Andréa
Vilella, a Conselheira Marília Vale e a analista técnica Simone Vieira. O Conselheiro Flávio Carsalade
justificou a ausência. Em seguida, a Coordenadora Andrea Vilella mostrou a palestra padrão elaborada
pela Comissão para o CAU/MG e informou que irá ministrar uma palestra hoje, juntamente com a
Gerente Técnica e de Fiscalização do CAU/MG, Vera Carneiro, na instituição UNA-BH. Continuando, os
Conselheiros analisaram o e-mail recebido da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, que define,
entre outros assuntos, que a partir do dia 25 de abril do corrente ano, os profissionais formados a partir
de 23 de março de 2012 somente poderão solicitar registro se inseridos no sistema pela IES. Então, ficou
decidido que a Comissão do CAU/MG redigirá e enviará um ofício às instituições informando esta
decisão do CAU/BR. A seguir, a Comissão analisou a situação atual do cadastramento dos cursos das
instituições de Minas Gerais. O quadro enviado pelo CAU/BR em 04 de abril está desatualizado, faltando
o RRT de desempenho de cargo anotado pela Coordenadora da FACIG, de Manhuaçu, e faltando
também, a inclusão de dois cursos de Arquitetura e Urbanismo, da TECSOMA, do município de Paracatu
e da UNILAVRAS, localizada no município de Lavras. A analista técnica informou que já comunicou a
existência dos cursos de Lavras e Paracatu ao CAU/BR e encaminhou e-mail do Procurador institucional
da UNILAVRAS ao CAU/BR, informando o nome e dados da Coordenadora do curso. A analista técnica
relatou também os contatos realizados com cada instituição para auxílio no processo de cadastramento e
a programação de palestras sobre o Conselho nas instituições. A analista técnica também informou que
não houve resposta aos ofícios encaminhados a Comissão de Ensino do CAU/BR solicitando
esclarecimentos em relação às anotações de cursos e então foi decidido que na próxima reunião se dará
andamento às anotações dos cursos sobre os quais não há dúvidas. Finalizando, foi discutida a alteração
do dia das reuniões extraordinárias para terça-feira. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira
Gonçalves, lavrei a presente Ata.
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Presença na reunião do dia 15 de abril de 2013

Andréa Lúcia Vilella Arruda- Titular
Antônio Augusto Pereira Moura - Suplente
Flávio de Lemos Carsalade – Titular
Maria Elisa Baptista - Suplente

--

Marília Maria Brasileiro T. Valle - Titular
Rodrigo Borges de Mello - Suplente

32

Av.Alvares Cabral,1600 / 9º andar - CEP 30.170.001 - Belo Horizonte - MG
www.caumg.org.br / atendimento@caumg.org.br - (31) 32998799

