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Ata da Comissão de Ensino e Formação em sua Reunião 1 
Ordinária nº 52/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 2 
do estado de Minas Gerais, realizada em vinte e dois de 3 
setembro de 2014.  4 

A reunião contou com a presença dos Conselheiros Andréa L. Vilella Arruda, Eduardo Fajardo Soares e da 5 
Arquiteta Analista Luciana Carvalho. Iniciando, foi aprovada a ata da reunião 51. Em seguida, deu-se à 6 
elaboração de Comunicação Interna solicitando orientação jurídica sobre o registro de profissionais 7 
estrangeiros diplomados no País de Virlanda Kepuska, protocolo 180397/2014 e Flamur Bakalli, protocolo 8 
180506/2015. Após, em relação à solicitação por e-mail do Prof. Douglas L. Souza, do Departamento de 9 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa, de um palestrante para levar informações que 10 
articulem a formação dos alunos e seu ingresso no mercado de trabalho, foi definido que o conselheiro e 11 
membro desta Comissão, Ítalo Itamar Caixeiro Stephan, deverá ser consultado quanto a maiores 12 
informações e a possibilidade de que ele possa ser o palestrante. A seguir, deu-se início à elaboração do 13 
orçamento exercício 2015 CEF-CAU/MG. Concluindo-se a reunião, a Gerente de Projetos Especiais do 14 
CAU/MG, Rita Veiga, foi consultada quanto a possibilidade de entrega do cartão de arquiteto recém 15 
formado aos formandos da FACET em sua colação de grau, a realizar-se no final do ano, e deu maiores 16 
esclarecimentos quanto a emissão de tal cartão. Ficando a coordenadora desta comissão responsável por 17 
informar a data do evento para organização quanto à entrega do cartão. Para constar, eu, Arquiteta 18 
Analista Luciana Carvalho, lavrei a presente Ata.   19 
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 NOME Presença na reunião do dia 22 de setembro de 2014 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda   

2 Eduardo Fajardo Soares  

3 Ítalo Itamar Caixeiro Stephan  
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