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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS 

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO 
 

PARECER E INSTRUÇÃO 
 

ASSUNTO: Anotação Curso Pós Graduação 

INTERESSADO: Alisson Aparecido Rocha –  CAU nº A61472-6 

REFERÊNCIA: Protocolo de solicitação 459921/2016 

DATA: 23/01/2017 
 
RELATÓRIO 
 
Trata-se de processo de solicitação de anotação de curso de pós-graduação requerida pelo profissional acima 
qualificado, junto ao CAU/MG.  
 
Pós-Graduação: Especialização em Gerenciamento e Execução de Obras; 
Instituição de Ensino: Faculdades Pitágoras de Montes Claros – fiPMoc; 
Certificado de: 14/12/2016, Livro: 004 – Folha: 149, Registro nº 0668P.   
 
O profissional encaminhou os dados solicitados para inclusão do curso de pós-graduação, conforme previsto 
no artigo 29 das Resoluções nº 18/2012 e 32/2012, do CAU/BR: 
 
- Grande Área: Engenharia Civil; 
- Área: Construção Civil; 
- Linha de Pesquisa: Materiais e Componentes de Construção; 
- Título da Monografia/tese: Planejamento e Controle de Execução de Obras Residenciais de Pequeno Porte; 
- Instituição: Faculdades Pitágoras de Montes Claros – fiPMoc; 
- Período: Abril de 2015 a Setembro de 2016; 
- Nome dos Orientadores: Leandro Pimenta Peres e Érica Karine Ramos Queiroz; 
- Palavras chave:  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 - Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências; 
 
Resolução nº 18, de 02 de março de 2012 - Dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 
 
Resolução nº 32, de 2 de agosto de 2012 - Altera a Resolução n° 18, de 2012, que trata dos registros 
definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regula o registro provisório 
e dá outras providências. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 
 
Considerando que o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010, disciplina como atividades e 
atribuições os itens I- supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; II- coleta de dados, estudo, 
planejamento, projeto e especificação; III- estudo de viabilidade técnica e ambiental; V- direção de obras ou 
serviço técnico; IX- desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle 
de qualidade; XII- execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico; e como campos 
de atuação os itens I- da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; II- da  
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Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; VII- da tecnologia e resistência 
dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações-, VIII- dos sistemas 
construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica das estruturas; 
IX- de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; X- do Conforto Ambiental, técnicas 
referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a 
concepção, organização e construção dos espaços - e XI- do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos 
Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Considerando que as Resoluções nº 18/2012 e nº 32/2012, do CAU/BR, citam no artigo 29 que o requerimento 
de anotação de curso de pós-graduação deve ser instruído com diploma ou certificado, registrado ou 
revalidado e histórico escolar e com os dados do curso: grande área; área; linha de pesquisa; título da 
monografia, dissertação ou tese; período, incluindo início e conclusão; instituição; nome do orientador e 
palavras chave; 
 
Considerando que o profissional apresentou o histórico escolar e o certificado do curso de Especialização em 
Gestão de Projetos de Engenharia e os dados do curso solicitados, que foram analisados e adequados pela 
Comissão de Ensino e Formação Profissional: 
 
- Grande Área: Engenharia Civil; 
- Área: Construção Civil; 
- Linha de Pesquisa: Materiais e Componentes de Construção; 
- Título da Monografia/tese: Planejamento e Controle de Execução de Obras Residenciais de Pequeno Porte; 
- Instituição: Faculdades Pitágoras de Montes Claros – fiPMoc; 
- Período: Abril de 2015 a Setembro de 2016; 
- Nome dos Orientadores: Leandro Pimenta Peres e Érica Karine Ramos Queiroz; 
- Palavras chave:  
 
CONCLUSÃO 
 
A Comissão de Ensino e Formação Profissional, após análise da documentação e dos dados enviados, 
deliberou por aprovar a anotação do curso de pós-graduação da profissional solicitante, Alisson Aparecido 
Rocha –  CAU nº A61472-6, conforme Fundamentação Temática.     
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO 
 

Comissão de Ensino e Formação – CAU/MG 

Conselheiro(a) Estadual Voto Assinatura 
A favor Contra Abstenção 

Mauro Santoro Campello  
José Lopes Esteves (S)     

Anna Luiza Souza Nery Reis  
Elizabeth Sales de Carvalho (S)     

Letícia Soares de Miranda  
Mônica Maria Cadaval Bede (S)     

 
(   )  Aprovado pela unanimidade dos presentes.       (   )  Reprovado pela unanimidade dos presentes. 
(   )  Aprovado pela maioria dos presentes.       (   )  Reprovado pela maioria dos presentes. 
(   )  Pedido de Vista. 
Coordenador:__________________________ 

 


