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Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 17/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em 6 
dezessete de dezembro de 2012.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram as Atas das reuniões nº 15/2012, de quinze de outubro 8 
e nº 16/2012, de dezenove de novembro de 2012 e a Coordenadora Andréa Vilella informou que no 9 
Seminário de Capacitação do CAU/BR, realizado em novembro, em Natal-RN, foi discutido e analisado 10 
a situação do cadastramento das instituições de ensino da Arquitetura e Urbanismo. Comentou-se que 11 
a única forma de iniciar e oficializar o cadastro de uma instituição é com o envio das informações sobre 12 
o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo pelo procurador institucional da instituição ao 13 
CAU/BR. A coordenadora ressaltou que em Minas Gerais ainda restam três instituições em que o 14 
CAU/BR ainda não foi informado oficialmente sobre os coordenadores de curso: a Universidade 15 
Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de São João Del Rei e Centro Universitário Newton 16 
Paiva. Continuando, a Coordenadora sugeriu que a Comissão priorizasse o cadastramento destas três 17 
instituições entrando em contato com os respectivos coordenadores de curso para incentivá-los e 18 
auxiliá-los. A coordenadora também informou que foi discutido no Seminário do CAU/BR sobre o 19 
registro de profissionais diplomados no exterior. Citou o Decreto 5.573/2006 que define nos artigos 36 20 
e 37 que no caso de curso correspondente a profissão regulamentada, a Secretaria abrirá prazo para 21 
que o respectivo órgão de regulamentação profissional, de âmbito nacional, querendo, ofereça 22 
subsídios à decisão do Ministério da Educação, em sessenta dias. Comentou também que este 23 
Decreto define no artigo 69 que o exercício de atividade docente na educação superior não se sujeita à 24 
inscrição do professor em órgão de regulamentação profissional. A Coordenadora também relatou sua 25 
participação no Encontro Nacional de Ensino da ABEA, em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de 26 
novembro, e que o CAU/BR utilizou a planilha elaborada pela Comissão de ensino do CAU/MG para a 27 
apresentação do Projeto de Inteligência Geográfica. O evento contou com vários representantes dos 28 
CAU/UFs e do CAU/BR e o Conselheiro Federal do CAU/BR, José Roberto Geraldine Jr., 29 
representante das instituições de ensino superior, que explicou que o CAU/MG foi o escolhido como 30 
estado referência para a apresentação do Projeto de Inteligência Geográfica por causa da diversidade 31 
do estado e pulverização dos cursos (cursos distribuídos em todas as regiões do estado) e pelo 32 
adiantado do cadastramento de suas instituições de ensino. A seguir, a Coordenadora e a Conselheira 33 
Marília comentaram sobre o Seminário Internacional do estado da arte dos Conselhos de Arquitetura 34 
que participaram e que contou com vários representantes de Conselhos de Arquitetura de vários 35 
países. Discutiram sobre políticas públicas, enfatizando o caráter social da Arquitetura e informaram 36 
que em alguns países o vínculo do profissional ao Conselho não é obrigatório para exercer a profissão. 37 
Em seguida, os Conselheiros analisaram os resultados do ENAD (Exame Nacional de Desempenho de 38 
Estudantes) de 2011 para os cursos de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais e elencaram as 39 
instituições conforme a nota obtida no exame: seis instituições com nota 4, sete instituições com nota 3 40 
e três instituições com nota 2. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a 41 
presente Ata. 42 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 17 de dezembro de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio de Lemos Carsalade  
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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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