
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021 DATA: 15/09/2021 e 16/09/2021 

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: Projeto Rotas – Evento Integrador                             Local:  Uberaba/MG 

Data de início: 15/09/2021                                                       Data de término: 16/09/2021 

 

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

Conselho, no Projeto Rotas Uberaba. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

 

A cidade de Uberaba possui, atualmente, 349 arquitetos e urbanistas registrados e mais de 20 empresas de arquitetura que estão ligadas 

aos diversos projetos de desenvolvimento da cidade. Como um dos maiores expoentes do interior de Minas Gerais, Uberaba tem grande 

vocação para o desenvolvimento urbano e o cuidado com os projetos arquitetônicos e urbanísticos passa pela formação dos profissionais 

e a fiscalização dos projetos. É nesse cenário que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG retoma o Projeto 

Rotas, que visa interiorizar o órgão e fornecer subsídio para o ensino, formação e o exercício regular, ético e social da profissão. Diante 

disso, representantes do CAU/MG participaram de diversas ações na cidade, dentre elas bate-papo aberto ao público, visitas técnicas e 

a fiscalização. Além da população, que se beneficiou com a presença do Conselho na promoção de ações em prol do exercício regular 

da profissão, os profissionais também foram apoiados com o atendimento e a coleta de dados biométricos, necessários para a emissão 

da carteira de identidade profissional. 

O principal objetivo do Projeto Rotas é atender a demanda de fiscalização em locais onde o CAU/MG não tem instalações fixas. 

Considerando o crescimento das nossas cidades e a demanda por projetos públicos e privados que atendam às necessidades da 

sociedade com segurança, conforto, economia, sustentabilidade, beleza e diálogo com o contexto social e cultural desses lugares, a 

presença do órgão fiscalizador em Uberaba auxilia na promoção de obras mais saudáveis para a população. Nesse sentido, abordei 

questões como segurança, ensino, formação e exercício profissional com a Prefeita Arquiteta e Urbanista Elisa Gonçalves de Araújo, 

com representantes dos cursos de arquitetura e urbanismo da cidade, Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro – IEATM 

e Observatório Urbano – Uberaba.  

No dia 15 de setembro, às 14:30, após visita às instalações do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIUBE, realizou-se uma reunião 

com o Reitor Marcelo Palmério com a presença da Pró-Reitora de Ensino Superior, Heliodora Collaço, além da coordenadora e de 

professores. O encontro foi um importante momento para apresentação das propostas do CAU/MG para a necessária aproximação com 

as instituições de ensino e futuros profissionais. Além disso, foram apresentadas informações sobre ações realizadas pelo CAU/MG e 

pela instituição para uma maior proximidade com a sociedade. Destacou-se a histórica importância da UNIUBE na formação de arquitetos 

e urbanistas em Minas Gerais e para a necessidade de preservação da qualidade do ensino. Ressaltou-se o desejo para que esse 

estreitamento seja fomentado, uma vez que hoje o CAU/MG possui diversos conselheiros egressos desse curso e da cidade de Uberaba. 

 



 

 

Posteriormente, às 16:00, ocorreu uma reunião institucional com a diretoria do IEATM - Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo 

Mineiro. A supracitada diretoria divulgou demandas referentes à aproximação entre o CAU e as entidades de arquitetura e urbanismo, 

bem como sobre a ampliação da fiscalização no município. Apresentaram, ainda, a estrutura do Instituto e discutiu-se sobre a importância 

da formação profissional, formação continuada e estratégias para o aumento da qualidade do ensino e experiência prática para o 

exercício da profissão. Debateu-se no tocante a possibilidade de ação conjunta entre CAU/MG, CREA/MG e Prefeitura Municipal a fim 

de aperfeiçoar a fiscalização de obras em Uberaba, combatendo o exercício ilegal da profissão. 

Em seguida, às 18:30, realizou-se uma palestra institucional orientada para profissionais e estudantes, onde foram retratados dados do 

CAU/MG, do exercício profissional e demandas contemporâneas para a profissão. Além disso, foram apresentadas informações sobre 

ensino, formação e ética profissional. O debate direcionou-se para as expectativas dos futuros profissionais e manifestações sobre a 

prática profissional. Destacou-se, ainda, a presença de diversos conselheiros em Uberaba e a importância do CAU/MG estar, cada vez 

mais, presente no município. Adiante, foi realizada uma visita à Mostra Casa Shopping. 

No dia 16 de setembro, às 09:30, ocorreu um encontro com os membros do Observatório Urbano – Uberaba, os quais apresentaram 

uma série de ações desenvolvidas na cidade e os diálogos existentes. Entregaram-me uma carta com propostas para apresentação ao 

poder público, visando a qualificação do espaço urbano e arquitetônico da cidade, objetivando a qualidade de vida dos habitantes, 

mobilidade, sustentabilidade e valorização do patrimônio e saúde do município. 

De forma subsequente, às 11:15, foi realizada uma reunião com a Prefeita Elisa Araújo, com destaque para uma mulher arquiteta e 

urbanista estar à frente da gestão de um município, bem como destacou-se o potencial da cidade de Uberaba e as grandes realizações 

possíveis por meio do exercício da arquitetura e urbanismo junto à administração pública. Apresentei algumas ações do conselho e 

manifestei o interesse do CAU/MG em acompanhar a gestão da prefeita para que Uberaba seja um caso de referência na valorização 

do espaço urbano e arquitetônico para a construção de uma cidade cada vez mais saudável, justa, segura, acessível e que valorize sua 

história. Ainda, a preocupação com a habitação de interesse social foi compartilhada entre os presentes, bem como a necessidade de 

planejar o uso e ocupação do território para o enfrentamento de problemas sociais. 

 
Avaliação do evento: 
O evento marcou a retomada do Projeto Rotas e reafirmou sua importância para a aproximação do CAU/MG com a sociedade, com as 
instituições de ensino e com as entidades de arquitetura e urbanismo. As reuniões institucionais apontaram para a necessidade de 
continuidade desse contato, com a realização de ações conjuntas. 
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras/ Aprovação Orientadora de Despesas 
 
Data: 23/09/2021                                                
 
                                                                                                                  Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                             Presidente do CAU/MG 
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