
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
EXERCÍCIO: 2017 
DATA: 30 e 31 de maio 2017 
Dados do autor do relatório:  

Nome: Flávia Mosqueira Possato Cardoso                          Cargo: Assessora de Eventos 
Documento nº: MG 9.091.143                                             Tipo de documento: Identidade 
 
Dados da viagem: 
Evento: I Fórum Técnico CAU/MG  
Local: Auditório Faculdades Santo Agostinho - FASA Montes Claros  
Endereço: Av. Osmane Barbosa, 937, Bairro - JK, Montes Claros - MG 
Data de início: 30/05/2017                                 Data de término: 31/05/2017 
 
Justificativa da viagem:  
Após a organização e planejamento do evento, junto com a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental Sustentável 
CEPUAS, a assessora acompanhou a realização do I Fórum Técnico do CAU/MG, de forma a aferir a efetivação e o 
desempenho das atividades propostas. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 

 



 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
30/05 – Abertura do evento   
 

 Reunião preparatória da organização do evento; 
a. Recepção pelos organizadores locais – apoio; 
b. Reconhecimento dos espaços – infraestrutura; 

 Verificação da logística e demandas necessárias do evento; 

 Participação no evento; 

 Registro fotográfico.  
 
31/05 – Virada Criativa (partes I e II – manhã e tarde) 
 

 Acompanhamento da logística e demandas do evento; 

 Apoio na estruturação do evento; 

 Acompanhamento das atividades propostas; 

 Registro fotográfico. 
 

31/05 – Palestra Presidente CAU/MG 
 

 Acompanhamento da logística e demandas do evento; 

 Apoio na estruturação do evento; 

 Registro fotográfico. 
 
 
31/05 – Encerramento do evento 
 

 Acompanhamento da logística e demandas do evento; 

 Apoio na estruturação do evento; 

 Participação no evento; 
 Registro fotográfico.  

 
 
Descrição do evento 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais CAU/MG, por meio da Comissão Especial de Política Urbana e 
Ambiental Sustentável CEPUAS-MG, pretende realizar uma série de eventos em Minas Gerais, denominado Fórum 
Técnico. 
 
O objetivo é discutir questões ligadas a arquitetura e ao urbanismo, capazes de embasar a formulação de propostas de 
projetos de lei e ações para a melhoria da cidade. O público alvo são os profissionais arquitetos e urbanistas, estudantes 
de arquitetura e urbanismo, prefeitos municipais, vereadores, secretários municipais ligados à área e a população local.  
 
A ideia é se realizar, também, o Fórum Técnico nos municípios de Juiz de Fora e Uberlândia. Montes Claro será o primeiro 
município contemplado pelo evento, tendo Belo Horizonte, a capital mineira, como sede do encerramento do Fórum 
Técnico. 
 
Em conjunto com o Fórum Técnico ocorrerá a dinâmica simplificada da Virada Criativa, que envolve a mobilização da 
sociedade para repensar a cidade e contribuir com a sua melhoria. Haverá também a participação dos estudantes de 
arquitetura e urbanismo para fazerem a apresentação gráfica das ideias apresentadas pela população local.   
 



 

 

O evento em Montes Claro foi realizado no auditório da Faculdades Santo Agostinho – FASA, instituição parceira do 
Conselho na realização do Fórum Técnico que aconteceu entre os dias 30 e 31 de maio de 2017. 
 
No primeiro dia, o I Fórum Técnico, iniciou-se pela composição da mesa de abertura institucional, seguido da Palestra 
Magna, que foi ministrada pelo arquiteto e urbanista João Sette Whitaker (USP) sobre a Nova Agenda Urbana. Em seguida, 
houve um debate direcionado coordenado pelos membros da CEPUAS. Por fim, o condutor da Virada Criativa, o arquiteto 
e urbanista, Guilherme Takeda, discorreu sobre as atividades previstas para o dia seguinte.  
 
No segundo dia, na parte da manhã, a população local participou da primeira parte da Virada Criativa, produzindo um 
material onde apresentaram ideias para contribuir com a melhoria da cidade. Na parte da tarde, os estudantes realizaram 
uma apresentação gráfica com as ideias fornecidas pela comunidade. 
À noite, houve uma palestra institucional da presidente do CAU/MG, Vera Carneiro de Araújo, direcionada para os 
profissionais e estudantes da região e, a entrega solene do material produzido na dinâmica da virada criativa para o Prefeito 
Municipal de Montes Claros, por intermédio do secretário de infraestrutura e planejamento urbano da Prefeitura Municipal 
de Montes Claros, Guilherme Augusto.   
 
Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

Os eventos institucionais do CAU/MG é um instrumento importante para a interlocução do Conselho com a sociedade. 
Motiva também o diálogo com os profissionais, promove qualificações por intermédio de palestras e atividades técnicas, ao 
mesmo tempo em que se desenvolve a arquitetura e o urbanismo no Estado. 
 
Avaliação do evento: 

Os eventos institucionais são instrumentos valiosos, tanto de promoção, valorização e fomento para o CAU/MG, quanto 
para se diagnosticar as potencialidades dos projetos em desenvolvimento; neste caso, a proposta do Fórum Técnico.  

Vale destacar que nem todos os participantes em eventos assinam listas. Mas, o êxito do evento pode ser confirmado pela 
presença dos participantes. Os dois dias de evento abrangeu em tono de 400 (quatrocentos) participantes. 

Mídias espontâneas: Links correlacionados aos eventos: 

• TV GRANDE MINAS 

 
Fórum discute soluções urbanísticas para Montes Claros 
http://g1.globo.com/mg/grande-minas//videos/v/forum-discute-solucoes-urbanisticas-para-montes-
claros/5907569/ 

 
 
• ÁLBUM DE FOTOS FASA:  
 

https://www.flickr.com/photos/151952686@N07/albums/72157681532723443 
 
• SITE DO CAU/MG 
 

Fórum Técnico do CAU/MG discute planejamento urbano em Montes Claros 
http://www.caumg.gov.br/caumg-realiza-forum-tecnico-planejamento-urbano-montes-claros/ 

 
• CLIPPING CAU/BR.  

 
Edição #398 
Brasília, 08 de junho de 2017 
 
http://www.caubr.gov.br/caubr-cau-adota-nova-sistematica-obrigatoria-de-cobranca-de-boletos-
bancarios/ 

http://g1.globo.com/mg/grande-minas/videos/v/forum-discute-solucoes-urbanisticas-para-montes-claros/5907569/
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/videos/v/forum-discute-solucoes-urbanisticas-para-montes-claros/5907569/
https://www.flickr.com/photos/151952686@N07/albums/72157681532723443
http://www.caumg.gov.br/caumg-realiza-forum-tecnico-planejamento-urbano-montes-claros/
http://www.caubr.gov.br/caubr-cau-adota-nova-sistematica-obrigatoria-de-cobranca-de-boletos-bancarios/
http://www.caubr.gov.br/caubr-cau-adota-nova-sistematica-obrigatoria-de-cobranca-de-boletos-bancarios/


 

 

 
• REDES SOCIAIS:  

 

 
Legenda: facebook CAU/MG 



 

 

 
Legenda: twitter CAU/MG  

 

 
Legenda: Instagram CAU/MG 

 

 
Legenda: facebook MOC FASA 



 

 

 
Legenda: levantamento postagens CAU/MG 

 
 

Registro Fotográfico 

 
Legenda: Mesa de abertura institucional – Montes Claros, 30 MAI 2017 



 

 

 

 
Legenda: palestra João Sette Whitaker (USP) – Montes Claros, 30 MAI 2017 
 

  
Legenda: Debate direcionado – Montes Claros, 30 MAI 2017 
 

 
Legenda: Convite Guilherme Takeda Virada Criativa – Montes Claros, 30 MAI 2017 
 



 

 

 

  
Legenda: Virada Criativa Parte I – Montes Claros, 31 MAI 2017 
 

 
Legenda: Virada Criativa Parte II – Montes Claros, 31 MAI 2017 
 
 

 
Legenda: palestra institucional CAU/MG – Montes Claros, 31 MAI 2017 
 
 
 



 

 

 
Legenda: Encerramento Fórum Técnico – Montes Claros, 31 MAI 2017 
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
Data: 04/07/2017     
 
 
 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data: 04/07/2017                                                                           Arq. e Urb. Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo 

                                                                                                                              Presidente do CAU/MG 

 

 

 
Flávia Mosqueira Possato Cardoso 

Assessora Eventos do CAU/MG 


