
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 13/07/2022 a 14/07/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Membro da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/MG 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento: registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: Seminário Nacional de Patrimônio – Caminhos para a valorização da arquitetura e urbanismo 

Local: Ouro Preto 

Data de início: 13/07/2022 

Data de término: 14/07/2022                            

 

Justificativa da viagem: Representar a Comissão de Patrimônio Cultural - CPC nas atividades, e buscar melhorar a atuação da CPC 

através da troca de experiências e do conhecimento adquirido nas atividades de evento. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

13/07/2022 
 
O evento começou as 9h com a mesa de abertura, tendo na sequência a palestra de abertura sobre Patrimônio Cultural com o Prof. 
Leonardo Castriota e posteriormente a Mesa 1 – Rede de Acervos, terminando os eventos da manhã por volta de 12h. A tarde o evento 
começou as 14h30mim com a Mesa 2 – Articulação para a defesa do Patrimônio como uma questão urbana e em seguida a Mesa 3 – 
Estratégias e metodologias para a preservação, finalizando o evento neste dia com a palestra do Prof. Günter Weimer. Nestas atividades 
a participação foi como ouvinte e participando dos debates com perguntas. 
 
 
14/07/2022 
 
O evento começou as 14h com o 1º Encontro Nacional de Patrimônio CAU/BR e CAU/UF - Boas Práticas dos CAU/UFs em Patrimônio. 
Neste evento alguns CAU/UFs fizeram a apresentação de algumas de suas Boas práticas, inclusive a CPC-CAU/MG, que apresentou as 
suas principais atividades o momento também foi usado para falar um pouco sobre a questão do exercício profissional e a fiscalização 
nas atividades que envolvem o patrimônio cultural. Uma das práticas apresentadas que chamou a atenção da CPC-CAU/MG, foi a criação 
CAU/RS de um arquivo histórico com os documentos que foram recebidos do CREA. Outra prática interessante apresentado foi umas 
orientações sobre o patrimônio cultural e a atuação do arquiteto e urbanista em forma de encarte elaborado pelo CAU/SC. Após intervalo 
deste evento ocorreu as 19h30mim o evento Reflexões sobre o Patrimônio Brasileiro, que englobou uma palestra sobre o tema e a 
assinatura de termo de Cooperação do CAU/MG com a prefeitura de Ouro Preto, finalizando o evento com uma apresentação da Orquestra 
Jovem de Ouro Preto. 

 
Avaliação do evento: 
O evento foi muito proveitoso, foi possível trocar informações entre os CAU/UFs nas questões de patrimônio cultural e fiscalização abrindo 
o leque de opções para novas ações buscando valorizar e proteger o patrimônio cultural. 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 03/10/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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