
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 11 a 16/07/2022 

Dados do autor do relatório:  
Nome: Guilherme Guedes Jabour      Cargo: Assessor de Comunicação    Documento nº: 13.658.788  Tipo de documento:  RG 
Nome: Flávia Mosqueira Possato       Cargo: Assessora de Eventos           Documento nº: 09.091.143  Tipo de documento:  RG 

Dados da viagem: 
 
Atividades correlacionadas as etapas de logística, organização e execução dos eventos institucionais do CAU/MG. Envolvendo 
ações de pré-evento, solenidade em si e pós-evento, a saber: 172º Conselho Diretor do CAU/MG, 128ª Reunião Plenária 
Ordinária do CAU/MG; 1º Seminário Nacional de Patrimônio CAU/BR; Fórum de Presidentes; 1º Encontro de gerentes gerais 
CAU/UF’s, Reuniões ordinárias das Comissões do CAU/MG (CEP, CEF, CPFi e COA), evento - Reflexões sobre o Patrimônio 
Brasileiro e visitas técnicas. Realizados entre os dias 12 a 16 de julho de 2022, no município de Ouro Preto, Minas Gerais. 
 
Local:  Centro de Artes e Convenções UFOP, Teatro Municipal de Ouro Preto – Ouro Preto/MG 
Data de início: 11 de julho de 2022    Data de término: 15 de julho de 2022 (Guilherme) / 16 de julho de 2022 (Flávia) 
Justificativa da viagem: Prestar suporte técnico e assessoria nas reuniões e eventos realizados 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
11 de julho de 2022 (segunda-feira) 
 
Chegada em Ouro Preto com a van do Projeto Rotas no período da tarde. A primeira parada foi no Centro de Artes e Convenções 
da Universidade Federal de Ouro Preto, onde foram realizadas a maior parte das atividades da semana. Após a autorização da 
administração, foram abertos os espaços para descarga de todo o material, a fim de iniciar a organização e testes de 
equipamentos para as reuniões do dia seguinte. 
 
12 de julho de 2022 (terça-feira) 
 
Abertura das salas pela manhã, para iniciar os últimos ajustes antes da Reunião do Conselho Diretor. Conferência pelas 
assessorias dos CAU/MG da infraestrutura necessária para a execução dos eventos. Após o início da Reunião, o assessor de 
comunicação se deslocou para uma sala de apoio operacional, para separar materiais gráficos que seriam distribuídos durante 
o seminário e demais atividades paralelas. No período da tarde, retornou à sala de reuniões para prestar suporte técnico e realizar 
a gravação e o registro fotográfico durante a 128ª Reunião Plenária. Já a assessora de eventos prestou suporte técnico, tanto 
na recepção dos participantes no início das atividades, quanto nos transeventos. Aferindo que as etapas do planejamento à 
execução fossem cumpridas com eficiência. 
 
14 de julho de 2022 (quinta-feira) 
 
Os assessores do CAU/MG continuaram prestando suporte técnico tanto na organização, quanto na execução das atividades e 
reuniões desempenhadas no dia. Sendo: 18ª Reunião do Fórum de Presidentes 2021/2023; 1º Encontro Gerentes Gerais 
CAU/UF e CAU/BR 2021/2023; Reuniões ordinárias das Comissões do CAU/MG (CEP, CEF, CPFi e COA). Além do apoio ao 1º 
Encontro Nacional de Patrimônio CAU/BR e CAU/UF. O assessor de comunicação se deslocou para o Teatro Municipal para 
recebimento e colocação de mobiliário, retornando ao Centro de Convenções posteriormente. No período da tarde, os assessores 
foram para o Teatro Municipal a fim de executarem a série de providências necessárias para a realização do evento: Reflexões 
sobre o Patrimônio Brasileiro. Onde foram feitos os testes dos equipamentos, áudio e verificado os últimos ajustes. O roteiro do 
cerimonial foi elaborado e aferido pela presidência. A assessoria prestou todo suporte técnico necessário durante a execução do 
evento. 



 

 

 
15 de julho de 2022 (sexta-feira) 
 
O assessor de comunicação permaneceu no Centro de Artes e Convenções, para desmontar os equipamentos e mobiliários, 
para então carregar a van e voltar no mesmo dia para Belo Horizonte. A assessora de eventos contribui com o credenciamento 
e acompanhou a execução do primeiro dia da visita técnica proposta na programação do Seminário de Patrimônio. Sendo: Visita 
Técnica - Um olhar sobre Ouro Preto: Reflexões sobre preservação do patrimônio cultural e ambiência urbana (Parte 1). Local: 
Centro histórico de Ouro Preto. Responsável pela proposta: Luciana Bracarense – Conselheira do CAU/MG. Enfoque: 
reconhecimentos dos bens tombados do Centro histórico de Ouro Preto, sendo: Aspectos históricos; Conceituação e 
caracterização; Patrimônio cultural material e Tombamento. 
 
16 de julho de 2022 (sábado) 
 
No sábado pela manhã, a assessora de eventos também contribuiu com o credenciamento e acompanhou a execução da 
proposta da Visita Técnica - Um olhar sobre Ouro Preto: Reflexões sobre preservação do patrimônio cultural e ambiência urbana 
(Parte 2). Foi realizada a apresentação da rota de estudo contendo os locais que seriam abordados durante a visita técnica em 
Ouro Preto. Objetivo foi permitir uma análise crítica em relação a construção da paisagem cultural e ao Estado da Arte, 
preservação e conservação dos bens patrimoniais tombados. Local: Entorno do Centro histórico de Ouro Preto. Responsável 
pela proposta: Descubra Gerais Turismo. Enfoque: reconhecimentos da paisagem cultural que compõem o Centro histórico de 
Ouro Preto, sendo: Identificação dos elementos naturais e culturais; Conceituação e caracterização e Sinais indicativos do 
impacto da ação humana sobre a paisagem. 
 
 
 
Registro Fotográfico: 
 

 
Legenda: Chegada em Ouro Preto com a van do Projeto Rotas 
Atividade: Autorização - Centro de Artes e Convenções UFOP 

Data: 11 de julho de 2022  
 

 
Legenda: 128ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MG 

Atividade: Preparação técnica Centro de Artes e Convenções 
Data: 12 de julho de 2022 



 

 

 
Legenda: 1º Seminário Nacional de Patrimônio 

Atividade: suporte à equipe do CAU/BR  
Data: 13 de julho de 2022    

 

 
 Legenda: Seminário de Patrimônio - Caminhos para a 

valorização da arquitetura e urbanismo 
Atividade: suporte à equipe do CAU/BR  

Data: 13 de julho de 2022   
 

 

 
Legenda: 1º Seminário Nacional de Patrimônio 

Atividade: Registro fotográfico participantes   
Data: 13 de julho de 2022  

 

 
Legenda: 18ª Reunião do Fórum de Presidentes 2021/2023 

Atividade: Apoio técnico logística e organização   
Data: 14 de julho de 2022  

 
Legenda: 1º Encontro Gerentes Gerais CAU/UF e CAU/BR 2021/2023 

Atividade: Apoio técnico logística e organização   
Data: 14 de julho de 2022  

 

 
Legenda: Reunião Comissão Ordinária CAU/MG 
Atividade: Apoio técnico logística e organização   

Data: 14 de julho de 2022 
 



 

 

Legenda: Evento: Reflexões sobre o Patrimônio Brasileiro 
Atividade: Apoio técnico logística e organização   

Data: 14 de julho de 2022 
 

Legenda: Evento Reflexões sobre o Patrimônio Brasileiro 
Atividade: Registro fotográfico - Teatro Casa da Ópera   

Data: 14 de julho de 2022 
 

 
Legenda: Orquestra Jovem de Ouro Preto 

Atividade: Registro fotográfico - Equipe Técnica do CAU  
Data: 14 de julho de 2022 

Legenda: Visita Técnica 
Atividade: Apoio execução proposta  

Data: 15 de julho de 2022 
Avaliação do evento: As reuniões realizadas durante todos os dias de atividades foram produtivas, recebemos feedbacks 
positivos dos participantes e colaboradores do CAU. Vale ressaltar que a 128ª Plenária foi a primeira reunião totalmente 
presencial desde o início da pandemia. E também a primeira no interior do estado. O Seminário e demais palestras contaram 
com discussões e apresentações ricas em conteúdo. As vantagens no caso da utilização da estrutura interna do CAU/MG, 
assessorias de comunicação e eventos na execução das propostas institucionais, destacava-se pela maior personalização na 
organização, já que foram desenvolvidos por profissionais aculturados pela convivência dentro da empresa; assim como maior 
padronização entre os vários eventos, o que reforça a identidade institucional. 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 18/08/22                                             
 

___________________________________________               ___________________________________________ 
Guilherme Guedes Jabour                                                                    Flávia Mosqueira Possato 

 
 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data__/__/__                                                                                       ______________________________________________ 
                                                                                                                                                  Assinatura 
 

 


