
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2023  DATA: 05 a 07/03/2023 

Dados do autor do relatório: 
Nome: Thiara Vaz Ribeiro 
Documento nº: CAU nº A105234-9 
 

 
Cargo: Arquiteta Urbanista  
Tipo de documento: Registro profissional 
 

Dados da viagem: 

Evento: 10º Treinamento técnico para as assessorias jurídica e técnica das comissões de ética dos CAU/UF 
Local: Sede do CAU/BR 
Endereço: Setor de edifícios públicos sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º andar, Edifício General Alencastro. 
Brasília/DF 
Data de início: 06/03/2023 
Data de término: 07/03/2023 
Justificativa da participação no evento: o objetivo foi avançar na compreensão das normas para condução de 
processos ético-disciplinares no âmbito dos CAU/UF e do CAU/BR, e uniformizar entendimentos e procedimentos 
ante as alterações normativas recentes sobre a matéria.  
 
Descrição das atividades realizadas no evento: 
 
06 de março de 2023 
Condução de Eduardo de Oliveira Paes – Assessor jurídico do CAU/BR 
Apresentação e discussão quanto a: 
- Aspectos relevantes na instauração do processo 
- Ritos de julgamento do processo e do recurso 
- Impactos das novas disposições da Resolução 143 
 
07 de março de 2023  
Condução de Eduardo de Oliveira Paes – Assessor jurídico do CAU/BR 
Apresentação e discussão quanto a: 
- Aplicação da sanção – fixação e cálculo (dosimetria) 
- Prescrição 
 
Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, 
com sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 
 
Qualificação profissional, tendo como objetivo aprimorar a operacionalização e o serviço de apoio aos membros da 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG.   
 
Avaliação do evento: 

As atualizações normativas e a própria natureza da matéria evidenciam a necessidade de treinamentos periódicos, 
como este, e debates permanentes entre todo o conjunto autárquico. O 10º Treinamento técnico facilitou o diálogo 
entre assessores quanto às práticas operacionais das CEDs/UF, sobretudo considerando as recentes alterações 
normativas.  
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 16/03/2023 

Thiara Vaz Ribeiro 
Arquiteta Urbanista 

Assessora Técnica CED – CAU/MG 

Aprovação do orientador de despesas.  

Data: 
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