
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 14/10/2021 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Rita Gomes Lopes                           Cargo: Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
Documento nº: CAU nº A26637-0                 Tipo de documento: Registro CAU   

 
Dados da viagem: 
 
Evento 1: Reunião no IFMG (Instituto Federal Minas Gerais) - Campus Ouro Preto       Local:  Rua Pandiá Calógeras 898, Ouro Preto/MG 

Início: 14/10/2021 às 11h00                                                                                             Término: 14/10/2021 às 13h00 

 

Evento 2: Reunião na Prefeitura Municipal de Ouro Preto                                           Local:  Pça. Barão do Rio Branco 12, Ouro Preto/MG 

Início: 14/10/2021 às 15h00                                                                                         Término: 14/10/2021 às 17h00 

 

Justificativa da viagem: Representar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, apresentar a nova gestão 2021-2023 e 

tratar sobre demandas específicas das instituições citadas acima. 

 

 
Descrição das atividades realizadas nos eventos:  

➢ Evento 1: Reunião no IFMG (Instituto Federal Minas Gerais) - Campus Ouro Preto        

Representantes do CAU/MG: 

• Edwiges Sobreira Leal – Presidente do CAU/MG 

• Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

• Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 

• Sérgio Ayres – Conselheiro Estadual Titular, membro da CPC (Comissão de Patrimônio Cultural)  
 
Representantes do IFMG: 

• Reginato Fernandes – Diretor Geral do IFMG Campus Ouro Preto 

• Maria Cristina Simão – Arquiteta e Urbanista, Coordenadora do curso de Pós-Graduação “Gestão e Conservação do Patrimônio 
Cultural” 

• Paola de Macedo – Arquiteta e Urbanista, Coordenadora do curso de Graduação “Tecnologia em Conservação e Restauro” 

• Rodrigo Meniconi – professor, Arquiteto e Urbanista 

• Alex Bohrer – professor, Historiador 

• Natiele de Oliveira – professora, Historiadora 
 
A reunião foi solicitada 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 um curso de Pós-Graduação lato-sensu denominado “Gestão e 
Conservação do Patrimônio Cultural”, com duração de 18 meses. Foi relatado que o Instituto é vinculado a Universidade de Ouro Preto, 
com a qual mantém boa relação institucional. Os cursos citados acima apresentam forte vocação local, inseridos na comunidade ouro-
pretana. 
 



 

 

O curso de graduação “Tecnologia em Conservação e Restauro” tem duração de 3 anos, e forma 36 (trinta e seis) alunos por ano. O 
argumento da equipe do IFMG é que as diretrizes curriculares são correlatas às atividades de Arquitetura e Urbanismo, incluindo disciplinas 
como Desenho Arquitetônico, História da Arquitetura e das Cidades, Regulação Urbana, além de disciplinas práticas que se assemelham 
aos módulos de Projetos. O curso já foi devidamente validado pelo MEC, e, há cerca de 15 anos, os seus egressos não possuem nenhuma 
regulamentação profissional. 
Foi relatado que, inicialmente, realizou-se uma consulta ao CREA, aproximadamente em 2009, junto à Câmara de Arquitetura e Urbanismo. 
Uma vez que, nesta época, o CAU iniciava sua formação, a equipe do IFMG foi recomendada a aguardar para encaminhar a solicitação 
junto ao CAU. Relatou-se então que foram feitas tentativas de aproximação com este Conselho, inclusive uma visita em Brasília, junto ao 
CAU/BR, com a presença do presidente Haroldo Pinheiro. Foi citado também a existência de um parecer favorável do arquiteto e urbanista 
Flávio Carsalade, enquanto conselheiro estadual do CAU/MG, embora este não tenha sido acatado pela gestão do presidente Joel 
Campolina (2012-2014). 
A presidente do CAU/MG, Du Leal, apresentou um panorama da situação atual do CAU, em termos de composição no Estado e no País, 
e citou dados importantes sobre número de profissionais, número de escolas, faixa etária dos profissionais registrados, entre outros. 
Abordou questões relacionadas a normativos e legislação vigentes do CAU, além de discussões sobre a necessidade de residência do 
egresso em Arquitetura e Urbanismo. 
Ficou acordado que a equipe do IFMG apresentará um dossiê sobre o assunto, no prazo aproximado de uma semana, contendo o histórico 
das negociações com os conselhos, ementa do curso e demais documentos que possam subsidiar o encaminhamento da demanda em 
nível nacional. A presidente Du Leal propôs apresentar a solicitação na próxima reunião do “Fórum de Presidentes do CAU” que deverá 
ocorrer em novembro de 2021. 
 

 
Imagem 01: Reunião na IFMG 

 



 

 

 
Avaliação do evento: 
 
O evento buscou ampliar o espaço institucional para ouvir e debater a demanda. O CAU/MG se prontificou a receber oficialmente a 
solicitação e dar os encaminhamentos possíveis. 
 

➢ Evento 2: Reunião na Prefeitura de Ouro Preto        

Representantes do CAU/MG: 

• Edwiges Sobreira Leal – Presidente do CAU/MG 

• Ariel Lazzarin – Gerente Geral 

• Rita Gomes Lopes – Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica 

• Sérgio Ayres – Conselheiro Estadual Titular, membro da CPC (Comissão de Patrimônio Cultural)  
 
Representantes da Prefeitura Municipal: 

• Prefeito: Ângelo Oswaldo 

• Vice-prefeita: Regina Braga 

• Sandra Fosque – Superintendente de Habitação (Arquiteta e Urbanista) 

• Diogo Ribeiro – Procurador Geral do Município 
 
O objetivo da reunião, solicitada pelo CAU/MG, foi apresentar a nova gestão e avançar nas tratativas sobre o Termo de Cooperação 
Técnica a ser firmado com a Prefeitura de Ouro Preto. Na ocasião foram apresentadas minutas de cooperação que serão analisadas pela 
Procuradoria Geral do Município, representada pelo Dr. Diogo Ribeiro.  
Foram tratados outros assuntos correlatos, com destaque para a fiscalização dos editais de licitação, atividade que vem sendo 
desenvolvida e aprimorada pelo CAU/MG. Os representantes do município citaram alguns projetos e atividades relevantes, tais como o 
“Morada Legal”, o Parque Arqueológico “Morro da Queimada”, e o Decreto Municipal 6.251, assinado durante a reunião. 
 
Em matéria publicada no sítio eletrônico da Prefeitura de Ouro Preto, disponível em  https://ouropreto.mg.gov.br/noticia/2190 : 
  

“ (...) O prefeito Ângelo Oswaldo afirmou a importância do Conselho para a valorização de todas as questões 
relacionadas à arquitetura, especialmente em uma cidade patrimônio como Ouro Preto. “A arquitetura é de grande 
importância para a construção de uma cidade, na qualidade de vida dos seus moradores, nos programas habitacionais. 
O assessoramento do CAU é fundamental para a Prefeitura de Ouro Preto, mas especialmente para todos os ouro-
pretanos”. 

Maria Edwiges Leal, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, comenta que a visita a Ouro 
Preto faz parte de um projeto do CAU para a qualificação do trabalho dos arquitetos e urbanistas e busca por melhorias 
na qualidade de vida nas cidades mineiras. “Ouro Preto é uma cidade preciosa para nós, para a arquitetura e 
preservação do nosso patrimônio”.” 

 

https://ouropreto.mg.gov.br/noticia/2190


 

 

 
Imagem 02: Reunião no gabinete do prefeito de Ouro Preto. 

 
Avaliação do evento: 
 
O evento buscou uma aproximação institucional, visando a realização de ações conjuntas, através de cooperação técnica com o município, 
em prol de melhorias na qualidade de vida urbana. 

 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data: 18/10/2021                                                
 
 
 
 

Rita Gomes Lopes 
Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 
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