
 

 

Av.Alvares Cabral,1600 / 9º andar - CEP 30.170.001 - Belo Horizonte - MG 

www.caumg.org.br / atendimento@caumg.org.br - (31) 32998799 

 

 1 
 2 
 3 
Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 16/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em 6 
dezenove de novembro de 2012.  7 

Iniciando a reunião a Coordenadora Andréa Vilella relatou que esteve em Natal-RN, no Seminário de 8 
Capacitação do CAU/BR e que ficou resolvido que o CAU/MG será o estado referência para a 9 
apresentação do Projeto de Inteligência Geográfica que acontecerá no Encontro Nacional de Ensino da 10 
ABEA, em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de novembro. Este projeto permitirá o fornecimento de várias 11 
informações sobre instituições, egressos e oferecimento de cursos por regiões e estado de todo o país. A 12 
Comissão aprovou a participação da Coordenadora no evento. A seguir, a Coordenadora sugeriu e foi 13 
acatado que a programação desta reunião será o preenchimento da tabela das instituições de ensino do 14 
nosso estado para subsidiar o CAU/BR no Projeto de Inteligência Geográfica e que os itens pautados 15 
serão transferidos para a próxima reunião da Comissão. Para a participação no evento e utilização dos 16 
dados do CAU/MG no mesmo seria necessário o envio da planilha de cadastramento das instituições de 17 
ensino superior do Estado de Minas Gerais o mais completa possível, complementando as informações 18 
ainda faltantes: identificação dos coordenadores ainda não informados pelos procuradores institucionais; 19 
identificar o(s) motivo (s) da não elaboração do RRT de Cargo/Função de cursos já cadastrados no 20 
Sistema; datas de início do cadastramento do curso o sistema, incentivando e auxiliando os 21 
coordenadores no cadastramento do curso e no pré-cadastramento dos egressos. A Coordenadora 22 
apresentou a planilha da situação das instituições até o momento e as Conselheiras presentes e a analista 23 
técnica trabalharam para atualização dos dados da referida tabela entrando em contato com as 24 
instituições. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 25 
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 NOME Presença na reunião do dia 19 de novembro de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio de Lemos Carsalade  

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle  

4 Antônio Augusto Pereira Moura Suplente 

5 Maria Elisa Baptista Suplente 

6 Rodrigo Borges de Mello Suplente 
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