
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 14/10/2021 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Maria Edwiges Sobreira Leal          Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A9600-8                 Tipo de documento: Registro CAU   

 

  Dados da viagem: 

 
Evento 1: Reunião no IFMG (Instituto Federal Minas Gerais) - Campus Ouro Preto  
Início: 14/10/2021 às 11h00  
 
Evento 2: Reunião na Prefeitura Municipal de Ouro Preto  
Início: 14/10/2021 às 15h00  

 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, na qualidade de Presidente do 

referido Conselho, apresentar a nova gestão 2021-2023 e tratar sobre demandas específicas das instituições citadas acima.  

 

  Descrição das atividades realizadas no evento:  

 

Reunião no Instituto Federal Minas Gerais - Campus Ouro Preto 

A reunião foi requerida pelos gestores do IFMG com o objetivo de solicitar apoio do CAU/MG quanto à regulamentação do título de 

Tecnólogo em Conservação e Restauro e à inclusão dos egressos do curso de Graduação “Tecnologia em Conservação e Restauro” 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O IFMG possui também o curso de Pós-Graduação lato-sensu Gestão e Conservação do 

Patrimônio Cultural. O intuito da instituição é desenvolver, por meio desses cursos, práticas profissionais associadas à Cidade de 

Ouro Preto e ao estado de Minas Gerais, local que detém grande parte do patrimônio cultural brasileiro e, portanto, contribuir com 

esse campo profissional no Brasil. Posteriormente, apresentou-se um panorama da atual situação do CAU/MG no que se refere as 

suas atribuições, estruturas e ações desenvolvidas. Destacou-se a relevância do Conselho discutir o ensino e a formação dos 

profissionais da área, de maneira a atentar-se às demandas atuais a fim de propiciar a sociedade um atendimento cada vez mais 

qualificado pelos profissionais de arquitetura e urbanismo. Em seguida, foi acordado que o IFMG apresentaria um dossiê contendo 

informações e documentos relevantes que possam subsidiar o encaminhamento da demanda em nível nacional. Ademais, foi acertado 

a apresentação da questão na reunião do “Fórum de Presidentes do CAU” prevista para novembro de 2021. 

 

  Avaliação do evento 

 A reunião entre o IFMG e o CAU/MG contribuiu para reforçar o compromisso do Conselho na formação de profissionais arquitetos e       

urbanistas, bem como ressaltar a importância da valorização e preservação da história e do patrimônio de cada localidade. 

 



 

 

 

Reunião na Prefeitura de Ouro Preto 

 Em visita à Prefeitura de Ouro Preto, foi apresenta a nova gestão do CAU/MG e, o reconhecimento da importância da aproximação 

entre o Conselho e os municípios, com a solicitação de avanço nas tratativas sobre o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com 

a Prefeitura de Ouro Preto e a Procuradoria Geral do Município. Além disso, foi discutido sobre a fiscalização dos editais de licitação, 

atividade que vem sendo desenvolvida e aprimorada pelo CAU/MG. Foi apresentado, também, a importância da arquitetura e urbanismo 

para toda a sociedade, momento, em que o Prefeito Ângelo Oswaldo, citou marcos históricos e culturais brasileiros que estiveram 

diretamente ligados à produção urbana e arquitetônica. Por fim, destacou a importância de o município discutir junto ao Conselho 

questões relacionadas à habitação social e o meio ambiente. 

 

Avaliação do evento 

A reunião entre a Prefeitura de Ouro Preto e o CAU/MG evidenciou que uma ação conjunta entre os órgãos qualificará o exercício da 

arquitetura e urbanismo no município, bem como evidenciará os valores da cidade para a sociedade. 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 22/10/2021                                                
 
                                                                                                                  Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                             Presidente do CAU/MG 
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