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ITEM DE PAUTA 3.8 

INTERESSADO Elaine Saraiva Calderari 

ASSUNTO Solicitação de divulgação do Livro Novos Campi Universitários Brasileiros: Processos e Impactos. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 155.3.8.2021 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 de outubro de 2021, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno aprovado pela 

Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-

11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho Diretor do 

CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre questões de interesse da 

sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando o recebimento de solicitação de divulgação do Livro “Novos Campi Universitários Brasileiros: Processos e 

Impactos” por meio de e-mail enviado pela Sra. Elaine Saraiva Calderari (anexo); 

 

Considerando a informação de que “o livro Novos campi universitários brasileiros: processos e impactos, é uma coletânea de 

estudos que envolve pesquisas sobre nove universidades federais criadas ou expandidas no período de 2004 a 2014. Ele é 

fruto da reunião de 26 autores (professores, pesquisadores e gestores) atuantes nessas instituições que se dispuseram a 

trazer à luz aspectos dos processos de implantação que tiveram como propulsor o Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Os casos reportados nesse livro se debruçaram sobre o impacto político físico, econômico, 

social e ambiental no meio em que se implantaram (cidades e regiões), buscando narrar os contextos, os processos e os 

primeiros resultados desse grande movimento de expansão e interiorização da educação superior brasileira nesse período”. 
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DCD-CAU/MG Nº 155.3.8.2021 

 

DELIBEROU: 

 
1.  Aprovar a solicitação de divulgação apresentada pela Sra. Elaine Saraiva Calderari, referente ao livro ““Novos Campi Universitários 

Brasileiros: Processos e Impactos”. 
 

2. . Encaminhar à Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 
 
 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente X    

3 Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

4 Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF X    

5 Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

6 Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora Adj. da COA X    

7 Rosilene Guedes Souza Coordenadora da CPFi X    

 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021. 

 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros 
do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento 
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.  
 
 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
        Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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DCD-CAU/MG Nº 155.3.8.2021 

 

De: Elaine Saraiva <elainesc.ufu@gmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 08:31 

Para: Ariel Luís Romani Lazzarin <gerente.geral@caumg.gov.br> 

Assunto: Fwd: Livro: Novos Campi Universitários  

  

 

A/C Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, Sra. MARIA EDWIGES 
SOBREIRA LEAL, 
  
Lançamos recentemente pela Universidade de Brasília (UnB) em conjunto com outras 8 Universidades 
públicas brasileiras um livro entitulado: "Novos campi universitários brasileiros: processos e impactos". 
A obra foi publicada somente em formato digital e está disponível para download gratuito em: 
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/134 
  
O livro (capa em anexo) está recheado de projetos, croquis, desenhos e fotografias, articulando o 
processo de expansão das Universidades com suas estruturas pedagógicas e físicas. Neste sentido, 
gostaríamos de verificar a possibilidade de divulgação no CAU-MG, pela qualidade da curadoria do 
conteúdo e pelo grande alcance na divulgação junto aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo do 
Estado de Minas Gerais.  
  
Segue uma breve sinopse: 
Novos campi universitários brasileiros: processos e impactos, é uma coletânea de 
estudos que envolve pesquisas sobre nove universidades federais criadas ou 
expandidas no período de 2004 a 2014. Ele é fruto da reunião de 26 autores 
(professores, pesquisadores e gestores) atuantes nessas instituições que se 
dispuseram a trazer à luz aspectos dos processos de implantação que tiveram como 
propulsor o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 
Os casos reportados nesse livro se debruçaram sobre o impacto político físico, 
econômico, social e ambiental no meio em que se implantaram (cidades e regiões), 
buscando narrar os contextos, os processos e os primeiros resultados desse grande 
movimento de expansão e interiorização da educação superior brasileira nesse período. 
  
 
Caso haja interesse, ficamos à disposição. 
  
ELAINE SARAIVA CALDERARI 

 
Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Tel.: (34) 3291-8952 - E-mail: proae@proae.ufu.br 
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