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 3 
Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 01/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em 6 
dezenove de março de 2012. 7 

A Comissão tem como atribuição tratar das questões do ensino e formação profissional e desta forma, 8 
ser responsável pelos contatos e aproximação do Conselho com as instituições de ensino da área da 9 
Arquitetura e Urbanismo no Estado de Minas Gerais. Também irá analisar as demandas e os 10 
processos relacionados ao ensino da modalidade, como a anotação de cursos de pós-graduação e 11 
registro de profissionais estrangeiros. Iniciando os trabalhos, a Comissão levantou algumas sugestões 12 
de alteração do Regimento Interno. Continuando, a Coordenadora noticiou que o CAU/BR propôs que 13 
os CAUs estaduais organizem um treinamento para o cadastramento das Instituições de Ensino e que 14 
a mesma entrou em contato com o Conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino para 15 
marcar uma data para o evento, inicialmente 30/03/2012, sexta-feira, às 10 horas. O treinamento 16 
contará com a presença do Conselheiro Federal coordenador da Comissão de Ensino, dos 17 
Conselheiros do CAU e dos representantes de cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado. Os 18 
Conselheiros comentaram que acham interessante que representantes do Conselho ministrem 19 
palestras nas instituições de ensino para esclarecer a todos os professores e alunos sobre o CAU/MG, 20 
e para incentivar o registro dos professores.  21 
Para constar, eu, Conselheira Andréa Lúcia Vilella Arruda, Coordenadora, lavrei a presente Ata. 22 
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 NOME Presença na reunião do dia 19 de março de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio Carsalade  

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle  

4 Antônio Augusto Pereira Moura  

5 Maria Elisa Baptista  

6 Rodrigo Borges de Mello  
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