
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2019 DATA: 09/10/2019 A 12/10/2019 

Dados do autor do relatório:  
Nome:  Maria Edwiges Sobreira Leal                  Cargo:  Conselheira Titular 
Documento nº: A9600-8   Tipo de documento:  ID Profissional CAU/MG 

Dados da viagem: 
 
Evento: 21º CBA - Congresso Brasileiro de Arquitetos - 2019                         
Local:  Diversos Centros Culturais e Auditórios do Centro Histórico, UFRGS, e Praça da Alfândega Porto Alegre - RS 
Data de início: 09/10/2019                            
Data de término: 12/10/2019 

Justificativa da viagem:   

Através da Portaria 01/2019, solicitei a prorrogação de minha estadia em Porto Alegre, pela CTF no Encontro Nacional das 
CEP/UFs, até o dia 12/10, assim possibilitando economia nas passagens aéreas. Porém só foram concedidas duas diárias 
de 09 e 10/10. A inscrição e o restante do congresso correu por minha conta. Acreditei que o aproveitamento das passagens 
aéreas já emitidas, poderiam me compensar com as outras duas diárias do congresso, uma vez que o limite de cada 
conselheiro para o congresso era de passagens e duas diárias.  

Contudo a importância de um congresso Nacional, que propunha reflexões sobre o nosso exercício profissional e ético em 
diversos campos a saber, de gênero, do Patrimônio (onde sou coordenadora da Comissão especial), do direito à cidade e à 
moradia, não seria correto abreviá-lo a dois dias de palestras e debates. Não estava errada pois o Congresso, que não se 
realizava desde 2015, foi primorosamente preparado pelo IAB/RS e Nacional, além do CAU/RS.  

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
21º CBA Espaço e Democracia. 
Palestra de abertura: Ermínia Maricato; 
Equidade de gênero: “Atuação profissional na perspectiva de gênero” e “Novas práticas de intervenções urbanas”; 
Arquitetura social: práticas em centros urbanos e na América Latina, a Arquitetura Popular e a Arquitetura Indígena;  
Patrimônio: “Proteção ao Patrimônio Cultural”, “Memória e Patrimônio: ações institucionais”, 
“Programa Monumenta”, “Restauro de Prédios Históricos: PAC e UFRGS”, “Relações entre o histórico e o 
contemporâneo” e “Cultura e memória na Arquitetura Contemporânea” 
Arquitetura da cidade: “Mobilidade”, “Arquitetura e Segurança Pública” e “Espaço público e o desenho urbano 
democrático”. 
Grandes Debates: “Direito à Cidade” e “Direito à Moradia”, com convidados: Carlos Vainer, e Cláudio Acioly Jr e 
Rita Velloso falaram sobre o direito à cidade., Betânia Alfonsin, Bete França e Nabil 
Bonduki sobre o direito à moradia. 
Caminhada da Perda: visita ao Patrimônio demolido de Porto Alegre com professores e especialistas da UFRGS e CAU/RS 
 



 

 

Avaliação do evento:  
O evento foi de extrema importância para a minha atualização profissional e como conselheira do CAU/MG. Com certeza o maior e melhor 
evento na área de Arquitetura e Urbanismo realizado no país nos últimos anos.  Deveria ter sido obrigatório para todos os conselheiros, 
pelo menos os titulares que exercem seu mandato nesta gestão e julgam o exercício e a ética profissional. Surpreendente! 
 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 

Data: 21/10/2019                                                                  
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                                                            Assinatura 

 



 

 

 


