
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO:  Representação FeNEA DATA:  28 de Julho de 2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:   Gabriel Cardoso Aquino                 Cargo:  Diretor de Relações Externas da FeNEA Regional Leste 
Documento nº:  132.573.486 - 14   Tipo de documento:  CPF 

Dados da viagem: 
 
Evento:     Seminário Nacional de Patrimônio                                 Local:  Ouro Preto – Minas Gerais 

Data de início:    13 de Julho de 2022                        Data de término:  14 de Julho de 2022 

 

Justificativa da viagem:  A participação da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo visa acrescentar e apoiar os 

estudantes em todos os âmbitos que a arquitetura se faz presente, de modo que as discussões sobre o patrimônio, pauta principal do 

evento, sejam levadas para o meio acadêmico e discutidas entre o corpo e movimento estudantil, instigando efetivamente a participação 

e acolhimento dos arquitetos pelas suas entidades de atuação.  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
O Seminário contou com uma extensa e abundante programação em ambos os dias, com palestras sobre como os arquitetos e 
urbanistas devem tratar o patrimônio, além de disseminar práticas e parcerias com entidades de preservação em defesa do 
patrimônio histórico construído e enraizado nas cidades. No dia 14 de Julho foi realizado, no Teatro da Ópera de Ouro Preto, a 
palestra “Reflexões Sobre o Patrimônio Brasileiro”, que contou com a participação de diversos representantes e pesquisadores 
no debate que contribuíram amplamente com a temática proposta, trazendo para discussão o exemplo da cidade sede do 
seminário e como todos os equipamentos de transporte, turismo, social e patrimonial coexistem e quais poderiam ser as possíveis 
melhorias transtemporais. Destarte, também houve a assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura de Ouro Preto e o 
CAU/MG. 

 
Avaliação do evento:  
             O evento foi totalmente necessário e benéfico para fortalecer as discussões acerca do patrimônio em todos os âmbitos 
arquitetônicos e urbanísticos.  
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 28/07/2022                                              _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


