Ata da Comissão de Ensino e Formação em sua
Reunião Ordinária nº 89/2016, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais, realizada em 13 de dezembro de 2016.

1

A reunião ocorreu na Sede do CAU/MG e teve início por volta das 09:00h do dia 13 de dezembro de 2016,

2

tendo sido coordenada pelo Conselheiro Mauro Santoro Campello, estavam presentes a Conselheira

3

Estadual Titular Letícia Soares de Miranda e a Conselheira Estatual Suplente Elizabeth Sales de

4

Carvalho, além do colaborador do CAU/MG, assessor técnico da CEF-CAU/MG, Darlan Oliveira.

5

Após a verificação de quórum, foi aprovada a ata da Reunião nº 88; em seguida foram aprovados os

6

processos de registro profissional de brasileiros diplomados no Brasil registrados no mês de novembro

7

do ano corrente, protocolos nº 440668/2016; sobre esta matéria, o Assessor Técnico apresentou o

8

Relatório de Gestão conforme solicitado na reunião anterior pelo Coordenador da Comissão; o

9

Coordenador fez observações quanto ao conteúdo do Relatório, especificamente no que tange à

10

necessidade de que as Deliberações da CEF-CAU/MG que necessitem ir à Plenário devem passar, antes,

11

pela COA-CAU/MG, a fim de que tomem forma de “Proposta de Deliberação Plenária”; sobre este tema,

12

o Assessor informa sobre parecer jurídico que dispensa a necessidade deste procedimento para

13

deliberações de matéria específica de cada Comissão; o Conselheiro Mauro solicita a presença do Vice

14

Presidente do CAU/MG, Conselheiro Júlio de Marco, para esclarecer a questão; este último afirma que o

15

entendimento do Coordenador da CEF-CAU/MG está correto e que o procedimento é previsto no

16

Regimento Interno do CAU/MG; que em assuntos de matéria específica de cada Comissão a COA não

17

deve se manifestar sobre o mérito, mas que cabe à COA se manifestar quanto à forma; que as

18

deliberações da CEF-CAU/MG devem passar pela COA-CAU/MG para serem formatadas como Proposta

19

de Deliberação Plenária; o Coordenador da CEF-CAU/MG solicita a adequação do Relatório de Gestão,

20

inserindo as informações sobre a necessidade de encaminhamento das deliberações à COA-CAU/MG;

21

em seguida, foi aprovada a anotação de título de especialização em engenharia de segurança do trabalho,

22

protocolo nº 445352/2016; aprovou-se as anotações de título de pós graduação protocolo nº 446185/2016

23

e 448103/2016; a Conselheira Elizabeth informa que a minuta do Projeto CAU/Jovem encontra-se

24

finalizada, e afirma que irá encaminhar assim que possível via e-mail; o Conselheiro Mauro diz o mesmo

25

sobre as minutas dos Projetos do Seminário e do Fórum de Coordenadores, e diz que os três devem ser

26

encaminhados para a COA, juntamente com os demais projetos já aprovados pela CEF-CAU/MG; em

27

seguida, a Conselheira Letícia questiona sobre o planejamento das atividades para o ano de 2017, o

28

Conselheiro Mauro diz que tem como prioridade a questão do CAU nas Escolas e que a Comissão deverá

29

elaborar um procedimento para estabelecer os critérios para realização palestras institucionais do

30

CAU/MG nas IES, inclusive com a centralização das demandas na CEF-CAU/MG; informa ainda sobre a

31

necessidade de se iniciar a elaboração das minutas dos editais dos projetos já aprovados, a saber: Edital

32

para Premiação de Estudantes e IES, além de preparar as chamadas de trabalhos para o Fórum dos

33

Coordenadores, avaliando se há interesse deles na submissão de artigos no ISSN do Seminário; sobre

34

este tema, a Conselheira Elizabeth sugere a criação de uma Revista Eletrônica para publicação de artigos

35

acadêmicos, com periodicidade semestral; o Conselheiro Mauro comenta sobre revistas eletrônicas

1

36

importantes no país e concorda que pode ser uma boa iniciativa para a CEF-CAU/MG.

37

No período da tarde é discutido o assunto da elaboração das Cartilhas da Comissão, uma com foco nos

38

estudantes e outra com foco em professores e coordenadores de curso de graduação em Arquitetura e

39

Urbanismo; o Conselheiro Mauro informa que irá enviar por e-mail material eletrônico com algumas

40

referências para as cartilhas; em seguida, a Conselheira Elizabeth comenta sobre a realização de Fóruns

41

Regionais de Ensino realizados pela CEF-CAU/RS, sobre isto, o Conselheiro Mauro solicita ao Assessor

42

Técnico que entre em contato com a Assessoria desta Comissão para colher mais informações; na

43

sequência, o Conselheiro Mauro reitera a importância de se fazer o lançamento do Fórum de

44

Coordenadores com maior antecedência e que pretende lança-lo no mês de março de 2017; destaca

45

ainda sobre a importância de se colocar o grupo dos coordenadores no Facebook para funcionar e solicita

46

que novo contato seja feito com os Coordenadores.

47

A reunião se encerrou por volta às 16:00h, com a assinatura dos presentes no livro de controle da CEF-

48

CAU/MG. Para constar, eu, Darlan Oliveira lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros

49

presentes.

50

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2016.
Comissão de Ensino e Formação – CAU/MG
Conselheiro(a) Estadual

Voto
A favor

Contra

Abstenção

Assinatura

Mauro Santoro Campello
José Lopes Esteves (S)

Anna Luiza Souza Nery Reis
Elizabeth Sales de Carvalho (S)

Letícia Soares de Miranda
Monica Maria Cadaval Bede (S)

( ) Aprovado por unanimidade

( ) Aprovado por maioria

Coordenador: ___________________________
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