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 3 
Ata da Comissão de Ensino e Formação Profissional em sua 4 
Reunião Ordinária nº 20/2013, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em onze 6 
de março de 2013.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros aprovaram a Ata da reunião nº 19/2013, de dezenove de fevereiro 8 
de 2013. Em seguida, a Coordenadora Andrea Vilella informou que recebeu um email do CAU/BR 9 
solicitando a relação dos nomes dos Conselheiros que fazem parte da Comissão de Ensino do 10 
CAU/MG e que encaminhou esta solicitação para a Secretária Geral Adriana responder, incluindo o 11 
nome dos Conselheiros suplentes. O Assessor Parlamentar do CAU/MG, José Amador Ribeiro Ubaldo, 12 
esteve presente a reunião para apresentar o Plano Estratégico de Regionalização Integrada do 13 
CAU/MG, em relação aos municípios de Uberlândia e Montes Claros. Continuando, os Conselheiros 14 
começaram a analisar os processos de anotação de cursos de pós-graduação e resolveram enviar um 15 
ofício à Comissão de Ensino do CAU/BR, visto que, a Comissão tem observado que os solicitantes, em 16 
sua grande maioria, não informam adequadamente os dados solicitados; alguns se recusam a prestar 17 
estas informações e em muitos casos as áreas dos cursos não se enquadram na listagem do CNPq, 18 
principalmente os cursos de especialização. A Comissão também vai solicitar orientação com respeito 19 
às quais áreas de conhecimento que devem, ou não, serem anotadas, assim como quais os fatores 20 
que devem ser observados para o deferimento ou indeferimento da solicitação. A analista Simone 21 
Vieira Gonçalves informou sobre o resultado do contato com as instituições de ensino que oferecem 22 
cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e que, de acordo com o histórico 23 
de alguns alunos, não atendem as exigências previstas pelo CAU/BR. Em relação à anotação 24 
solicitada pelo profissional Lucas Dornas de Freitas, que realizou o curso na Universidade de Itaúna a 25 
Comissão está aguardando o posicionamento da instituição. O Coordenador do curso da FUMEC 26 
enviou email ao Conselho explicando a razão das divergências das cargas horárias de algumas 27 
disciplinas cursadas pelas profissionais Daniela Pinto Camargos e Débora Nogueira de São José não 28 
atenderem às diretrizes curriculares do Parecer nº 19/87-CESU. O Coordenador do curso de pós-29 
graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade FUMEC, Flávio César Neves, 30 
enviou email esclarecendo que a FUMEC mantém há vários anos três cursos anuais de Pós em 31 
Engenharia de Segurança do Trabalho e que resolveu-se fazer um ajuste técnico nas disciplinas, 32 
retirando conteúdo (horas-aula) de algumas disciplinas e incorporando-o em outras, mantendo o 33 
mesmo assunto. Com isso não haveria, como não houve, nenhuma perda de conteúdo que pudesse 34 
trazer prejuízo aos alunos, mas na grade curricular algumas disciplinas ficaram com a carga horária 35 
abaixo do exigido e outras ficaram acima, apesar da carga total continuar a mesma, 616 horas. 36 
Constataram essa divergência, no mesmo instante em que o Crea, que sugeriu que deixássem as 2 37 
turmas que terminariam o curso ao fim do ano sem alterações e refizéssem a grade para a turma que 38 
termina o curso em julho de 2013 e a grade seria mantida para as futuras turmas. Desta forma, a grade 39 
atual está devidamente ajustada. Ficou decidido que os pareceres referentes às anotações serão 40 
analisados na próxima reunião e que depois destes pareceres serem aprovados na próxima reunião 41 
outros casos semelhantes de alunos que realizaram o curso de especialização na FUMEC nesta época 42 
também terão a anotação deferida. A pedido da analista foi acrescentado a pauta desta reunião a 43 
discussão sobre o pedido da anotação do profissional Estevão Cláudio de Oliveira que realizou o curso 44 
na PUC de Belo Horizonte. A Coordenadora do curso informou que o histórico foi realizado de forma 45 
incorreta e que enviará outro histórico atualizado do curso realizado pelo profissional. Em seguida, a 46 
analista informou que a Gerente Técnica do CAU/MG, Vera Maria Carneiro ministrou palestra sobre o 47 
CAU na FUMEC, no dia 07 de março e irá a UNIPAC, em Bom Despacho, no dia 12 de março para a 48 
realização de palestra sobre o CAU para a instituição de ensino. Continuando a pauta, a Comissão 49 
solicitou a presença do Diretor Geral do CAU/MG, Henrique Martins e do Presidente Joel Campolina 50 
para esclarecimentos da solicitação de avaliação do curso de pós-graduação, Master em Arquitetura, 51 
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do Instituto IPOG. O Diretor explicou que o Instituto pretende firmar parceria com o CAU; a proposta é 52 
de o Conselho divulgar o curso em sua página e o Instituto, em contrapartida, oferecer uma bolsa do 53 
curso para sorteio entre os profissionais. O Diretor explicou então que encaminhou este material para a 54 
Comissão para análise da pertinência desta parceria. A Coordenadora esclareceu que a Comissão de 55 
Ensino entende que não é função do Conselho divulgar cursos de pós-graduação, pois isto exigiria 56 
uma análise cuidadosa do curso, de sua grade curricular, da qualificação do corpo docente, se é 57 
regular junto ao MEC, o que extrapola as funções da Comissão. Entende também que notícias sobre 58 
outros cursos de especialização não devem constar na página do CAU/MG. Ficou decidido que a 59 
Comissão enviará um ofício ao diretor explicitando esta posição e recomendando que seja colocado na 60 
página do Conselho uma orientação aos profissionais que somente os cursos de pós-graduação que 61 
atenderem aos requisitos especificados pelo CAU/BR serão passíveis de anotação. Finalizando, as 62 
Conselheiras Andréa e Marília retomaram a revisão da palestra padrão para o CAU/MG. Após 63 
discussão sobre o assunto, ficou decidido que a Coordenadora irá finalizar a elaboração da palestra. 64 
Para constar, eu, analista técnica Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 65 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CAU/MG 

 NOME Presença na reunião do dia 11 de março de 2013 

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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