
 

 

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 18/2012, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em vinte e 6 
um de janeiro de 2013.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram a Ata da reunião nº 17/2012, de dezessete de 8 
dezembro de 2012.  Inicialmente os Conselheiros avaliaram os seis processos constantes da pauta da 9 
reunião e decidiram dividí-los para análise e relato na próxima reunião da comissão: Conselheira 10 
Marília irá analisar os pareceres de Procedimentos para inclusão de Pós-graduação e de anotação de 11 
curso da profissional Maria de Lourdes Martins Alves de Souza, o Conselheiro Flávio irá analisar as 12 
anotações de curso referentes as profissionais Raquel Diniz Oliveira e Luisa Detoni Ribeiro e o 13 
Conselheiro Antônio Augusto e Andréa Vilella as anotações de cursos dos profissionais Iara Sousa 14 
Castro e Mariana Guimarães Brandão. A Comissão também decidiu enviar um ofício formal a 15 
Comissão de Ensino do CAU/BR solicitando que a anotação do curso de pós-graduação dos 16 
profissionais seja inserida em um local da página profissional do Sistema de Informação e 17 
Comunicação do CAU (SICCAU) para que seja possível a sua visualização e comprovação, caso o 18 
profissional necessite. A Conselheira Marília solicitou informações sobre o andamento dos pedidos de 19 
anotações de cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do trabalho que não foram 20 
anotados devido a algumas disciplinas cursadas não atenderem às diretrizes curriculares do Parecer nº 21 
19/87-CESU e/ou do o corpo docente não atender ao disposto no artigo 4º da Resolução nº 01/2007-22 
CNE/CES. Deliberou-se que a analista irá separar os processos referentes a estas anotações e entrar 23 
em contato com os Coordenadores dos referidos cursos. Em seguida, os Conselheiros avaliaram a 24 
situação do cadastramento das instituições de ensino de Minas Gerais e ficou decidido que a analista 25 
técnica Simone Vieira irá entrar em contato com os Coordenadores para auxiliá-los nas pendências 26 
para o cadastramento e envio de listas de formandos. A analista também irá pré-agendar com os 27 
Coordenadores dos cursos de graduação uma palestra sobre o Conselho em cada instituição, para 28 
posteriormente a Comissão montar uma tabela com a programação das datas e dos Conselheiros 29 
correspondentes para ministrar cada palestra. A Conselheira Marília ressaltou a necessidade de a 30 
Comissão finalizar a elaboração da palestra padrão para ser usada nas palestras sobre Conselho nas 31 
instituições de ensino. A analista técnica informou sobre as reuniões que aconteceram entre os 32 
representantes do CAU/MG e a direção e coordenação do curso de Arquitetura da UFMG, no dia 10 de 33 
janeiro, com a presença do Conselheiro Flávio Carsalade, o diretor da Escola de Arquitetura, Frederico 34 
Tofani, a gerente técnica do CAU/MG, Vera Carneiro e a analista técnica Simone Vieira e no dia 15 de 35 
janeiro, com a presença do Conselheiro Flávio Carsalade, o diretor da Escola de Arquitetura, Frederico 36 
Tofani, a gerente técnica do CAU/MG, Vera Carneiro e a coordenadora Jupira Gomes de Mendonça. O 37 
Conselheiro Flávio estava presente às reuniões e poderá fornecer mais informações sobre o assunto 38 
na próxima reunião quando do retorno da Coordenadora da Comissão, Arquiteta e Urbanista Andrea 39 
Vilella. Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 40 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 21 de janeiro de 2012 

1 Andréa Lúcia Vilella Arruda  

2 Flávio de Lemos Carsalade  

3 Marília Maria Brasileiro T. Valle  
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4 Antônio Augusto Pereira Moura  

5 Maria Elisa Baptista Suplente 

6 Rodrigo Borges de Mello Suplente 
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