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 3 
Ata da Comissão de Ensino e Formação em sua Reunião 4 
Ordinária nº 23/2013, do Conselho de Arquitetura e 5 
Urbanismo do estado de Minas Gerais, realizada em vinte e 6 
dois de abril de 2013.  7 

Iniciando a reunião os Conselheiros decidiram, que devido a algumas alterações, a Ata da reunião nº 8 
22/2013, de quinze de abril de 2013 será aprovada na próxima reunião. A reunião contou com a 9 
presença da Conselheira Marília Vale, do Conselheiro Antônio Augusto, do convidado Arquiteto e 10 
Urbanista Mauro Santoro Campello e a analista técnica Simone Vieira. A Coordenadora Andréa Vilella 11 
justificou sua ausência. Iniciando a reunião o convidado Mauro Campello realizou seus comunicados. Ele 12 
informou que o Presidente do CAU/MG, Joel Campolina, o convidou para participar da reunião da 13 
Comissão de Ensino após conversa realizada no evento Minas Território da Cultura, que aconteceu em 14 
Juiz de Fora. O objetivo do convidado é trazer alguns assuntos para discussão da Comissão. O primeiro 15 
ponto era falar sobre a carta da UNESCO-UIA. O Mauro Campello da Comissão de Ensino do IAB/DN é 16 
o representante do Brasil na UIA, para as questões de ensino, que está trabalhando em uma forma de 17 
creditação dos cursos no mundo com o objetivo de qualificar os cursos. A Universidade do Cairo está 18 
sendo utilizada como piloto para este projeto juntamente com o Conselho profissional RIBA (Royal 19 
Institute of Britinish Architects). No caso do Brasil, citou algumas preocupações a respeito dos cursos de 20 
Arquitetura e Urbanismo, como o currículo mínimo ou a grade curricular muito generalista. Outra 21 
colocação que ele apresentou para a Comissão é a discussão sobre a validade da avaliação do ENADE. 22 
A última avaliação divulgada apresenta cursos de Arquitetura muito mal avaliados, por exemplo, da 23 
Universidade Mackienzie e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ressaltou que esta avaliação 24 
depende da participação e vontade dos egressos dos cursos e questionou se o resultado retrataria 25 
realmente a qualidade dos cursos. Continuando, citou que existem muitas dúvidas em relação ao ensino 26 
da Arquitetura e Urbanismo no Brasil e a criação da lei 12.378/2010 e propôs o estreitamento da relação 27 
das Comissões de Ensino do IAB e do CAU/MG. Finalizando, o convidado informou que a UFJF está 28 
organizando, em conjunto com a Universidade Federal de Viçosa, um encontro das instituições com 29 
cursos de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, para discussão dos assuntos citados. O convidado 30 
entregou para os Conselheiros os seguintes documentos: Plano de Trabalho da Comissão de Ensino do 31 
IAB/DN – 2012, UNESCO/UIA Carta para a Educação em Arquitetura (versão revisada 2011) e 32 
informativo da Comissão de Ensino do IAB. A Conselheira Marília agradeceu a presença do Arquiteto e 33 
Urbanista Mauro Santoro Campello na reunião. A seguir, a Comissão analisou a situação atual do 34 
cadastramento dos cursos das instituições de Minas Gerais explicando aos presentes o trabalho 35 
realizado para auxiliar as instituições no cadastramento dos cursos e a programação de palestras sobre o 36 
Conselho nas instituições. Seguindo a pauta da reunião, os Conselheiros revisaram o ofício que será 37 
enviado a todas as instituições informando que a Comissão de Ensino do CAU/BR, definiu que a partir do 38 
dia 25 de abril de 2013, os profissionais formados a partir de 23 de março de 2012 somente poderão 39 
solicitar registro se inseridos no sistema pela IES. Continuando, a analista técnica explicou que a Diretora 40 
Regional Centro da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo encaminhou ofício ao 41 
Presidente do CAU/MG, Joel Campolina, solicitando ajuda de custo a fim de garantir a sua presença no 42 
EREA em Barra do Bugres, que será realizado de 02 a 12 de maio, deste ano. O Presidente respondeu, 43 
por ofício, que reconhece a importância da Federação e informa que é impossível atender ao pedido, 44 
visto que o CAU/MG está em fase de consolidação, com as previsões orçamentárias estipuladas e que o 45 
CAU/MG deverá publicar Edital de Patrocínio para normatizar futuros apoios. Finalizando, foi decidido 46 
que os processos de anotação de curso voltarão na próxima reunião. Para constar, eu, analista técnica 47 
Simone Vieira Gonçalves, lavrei a presente Ata. 48 

Comissão de Ensino e Formação – CAU/MG 

mailto:atendimento@caumg.org.br


 

 

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

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

 

 NOME Presença na reunião do dia 22 de abril de 2013 

1 
Andréa Lúcia Vilella Arruda- Titular 

Antônio Augusto Pereira Moura - Suplente 
 

2 
Flávio de Lemos Carsalade – Titular 

Maria Elisa Baptista - Suplente 
-- 

3 
Marília Maria Brasileiro T. Valle - Titular 

Rodrigo Borges de Mello - Suplente 
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