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Ata da Comissão de Ensino e Formação em sua Reunião 1 
Ordinária nº 26/2013, do Conselho de Arquitetura e 2 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em dezoito 3 
de junho de 2013.  4 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram a Ata da reunião nº 24 e decidiram que por causa de 5 
algumas alterações a Ata da reunião nº 25/2013 será aprovada na próxima reunião. A reunião contou com 6 
a presença da Coordenadora Andréa Vilella, da Conselheira Marília Vale e da analista técnica Simone 7 
Vieira. O primeiro assunto discutido foi o planejamento do I Seminário Ensino e Prática Profissional do 8 
CAU/MG. A Coordenadora Andréa Vilella informou que entrou em contato com o Presidente do CAU/MG, 9 
Joel Campolina, para informá-lo sobre a intenção da Comissão de Ensino e Formação organizar uma 10 
reunião com os coordenadores do Estado de Minas Gerais para orientar e discutir sobre o cadastramento 11 
dos cursos, e aproveitando a ocasião convidar professores de Arquitetura e Urbanismo para discussão 12 
também sobre o ensino e prática profissional. O Presidente sugeriu a Coordenadora que realizasse um 13 
encontro com os coordenadores dos estados da região Sudeste para discussão sobre o cadastramento 14 
dos cursos. Após discussão sobre o assunto ficou decidido que a coordenadora entraria em contato, por 15 
e-mail, com os coordenadores do CAU/RJ e CAU/ES, visto que, já entrou em contato com o Presidente 16 
do CAU/SP e já possui informações sobre as ações previstas por este CAU para incentivar o 17 
cadastramento dos cursos das instituições do estado. Ficou decidido também que será acrescentado uma 18 
folha de rosto a proposta elaborada pelo Conselheiro Flávio Carsalade para ser apresentada ao 19 
Presidente Joel Campolina. Continuando, a analista técnica informou que o coordenador do Curso de 20 
Arquitetura e Urbanismo do Unileste, de Coronel Fabriciano, Ricardo Crochet entrou em contato com o 21 
CAU/MG solicitando um posicionamento do Conselho em relação a alteração de currículo do curso da 22 
instituição. Há uma proposta de locação do curso de Arquitetura junto a Escola Politécnica onde estão as 23 
Engenharias e dentro das determinações da mantenedora está a obrigatoriedade da organização de dez 24 
disciplinas que seriam consideradas como base para todos os cursos da Escola. Na opinião do 25 
Coordenador isto seria um retrocesso na história do ensino de arquitetura e urbanismo e esta postura 26 
seria contrária ao movimento de reconhecimento e fortalecimento de nossa profissão. Após discussão, foi 27 
deliberado que a analista vai entrar em contato com o coordenador, por e-mail, orientando-o a oficializar 28 
sua solicitação. Finalizando, a analista informou que o CAU/BR, enviou por e-mail, o projeto de resolução 29 
que discrimina as atividades privativas dos Arquitetos e Urbanistas e este e-mail será enviado aos 30 
Conselheiros para conhecimento e manifestação. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira 31 
Gonçalves, lavrei a presente Ata. 32 
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 NOME Presença na reunião do dia 18 de julho de 2013 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda- Titular  

2 Flávio de Lemos Carsalade – Titular -- 

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle - Titular  

4 Antônio Augusto Pereira Moura - Suplente  -- 

5 Maria Elisa Baptista - Suplente -- 

6 Rodrigo Borges de Mello - Suplente -- 
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