
  

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2016 DATA: 17 e 18 de maio 2016 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Flávia Mosqueira Possato Cardoso                          Cargo: Assessora de Eventos 
Documento nº: MG 9.091.143                                             Tipo de documento: Identidade 

Dados da viagem: 
Evento: Palestra com a Presidente do CAU/MG no interior de Minas – Território Sul.  
Local: Lavras e Varginha 
Data de início: 17/05/2016                                 Data de término: 18/05/2016 
 
Justificativa da viagem:  
Após a organização e planejamento dos eventos, a assessora acompanhou a execução dos mesmos, aferindo o 
cumprimento e desempenho das atividades propostas. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
     
Cronograma Projeto Rotas    

Data: 17 e 18 de maio de 2016    

Destinos: BH / Lavras / Varginha / BH   

 

     

DATA HORARIO LOCAL DETALHAMENTO  ATIVIDADES ENDEREÇO 
17 de abril (terça-feira) 08:00h sede do CAUMG Saída de BH  Rua Paraíba, 966 - 12ºandar 
 08:30h - 11:30h em transito com a VAN Destino Lavras - 239km tempo  
                                                                                                                                                                                  estimado: 3:00 horas Via BR-381 
 12:00h - 13:00h Almoço  Local: Lavras/MG livre 
 13:30h - 15:00h Evento: UNILAVRAS Palestra Institucional R. Padre Bernardo Kaowner, 15 - Centenario, Lavras 
   Apoio Logística  
 15:30h - 16:00h Prefeitura Municipal Lavras Entrega Resolução N51 PML Av. Dr Sylvio Menicucci, 1575, Lavras - Tel 35 3694-4025 
 13:30h-14:30h Fiscalização CAU/MG Apuração Denuncia  Av. Dr. Silvio Menicucci n. 65  
                                                                                                                                                                                  Perimetral - próximo a Ufla 
 16:30h em transito com a VAN Destino Varginha - 106km tempo   
                                                                                                                                                                                  estimado: 01 hora e 30 m Via BR-381                     
 17:00h lanche  LocaL: estrada livre 
 18:00h CLASS HOTEL - Check in Varginha Av Presidente Castelo Branco 555 -  Tel: 35 3221−3444 
 19:30h Evento: II Congresso UNIS Palestra Institucional Bloco A - Cidade Universitária 
                                                                                                                                                                                  BR 491 - Rodovia Varginha Elói  
                                                                                                                                                                                  Mendes      
   Apoio Logística  
  
18 de abril    (quarta-feira) 07:30h Hotel - Check out     
 08:00h -12:00h  em transito com a VAN Destino Belo Horizonte - 320km  
                                                                                                                                                                                  tempo estimado: 04 horas Via BR-381 
 12:30h sede do CAUMG   Rua Paraíba, 966 - 12ºandar 

 
 
 
 

 



  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

17/05 – Lavras/MG  
 

 Palestra Institucional para os arquitetos da região e estudantes – Centro Universitário de Lavras, 
UNILAVRAS;  

 Reunião com o Prefeito; 

 Fiscalização – apuração de denúncias. 
 
17/05 – Varginha/MG 
 

 Palestra Institucional para os arquitetos da região e estudantes; 

 Participação no evento: II Congresso Internacional do Grupo Unis - Centro Universitário do Sul de Minas 
 

O evento proposto do Projeto Rotas e CAU nas Escolas contaram com “Palestras com a Presidente”. Pretende-se com 
essa iniciativa, fortalecer a presença do Conselho no interior do Estado, bem como ampliar o contato e o diálogo com os 
profissionais do Território Sul. Sendo assim, no dia 17 de maio foram realizadas, no município de Lavras/MG e 
Varginha/MG, as seguintes atividades: Palestra institucional no Centro Universitário de Lavras - UNILAVRAS, direcionado 
aos estudantes e profissionais da região. À tarde, ocorreu o encontro com o Prefeito, o Exmo. Sr. Silas Costa Pereira, com 
a Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro, a Conselheira Estadual Suplente, Mariella de Pádua e a arquiteta e urbanista 
Luciana Pierangeli, e também funcionária da prefeitura. O objetivo era apresentar o CAU/MG, a Lei 12.378/2010, que: 
Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e 
os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs, assim como discorrer sobre a 
Resolução Nº51, afim de sensibilizar sobre as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas. No mesmo momento, 
foi realizada fiscalizações no município, verificando as denúncias do SICCAU, pelo arquiteto fiscal do CAUMG.  

À noite, em Varginha/MG, ocorreu o evento: II Congresso Internacional do centro Universitário do Sul de Minas – UNIS. 
Foi realizada uma mesa redonda com as presenças da Presidente do CAU/MG, Vera Carneiro de Araújo, e da 
Conselheira do CREA/MG, Giselle Prado Brigante, que realizaram Palestras Institucionais dos respectivos conselhos: 
CAU/MG e CREA/MG. O evento encerrou-se com um debate direcionado. 

A Assessora de Eventos acompanhou as atividades realizadas e foi responsável pela verificação das demandas 
necessárias de apoio para a realização dos eventos, tanto com relação à infraestrutura, quanto suporte à informativa 
(computador e datashow), iluminação e sonorização. 

A Assessora ainda recepcionou os convidados, distribuiu material informativo do CAU/MG e se colocou à disposição para 
o recebimento de eventuais demandas de eventos na região, que contribuam para a valorização do campo da arquitetura 
e urbanismo em Minas Gerais. 

 

Discriminação da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades do CAU/MG, com 
sugestões para implementação de atividades/procedimentos: 

Os eventos institucionais tornam-se uma oportunidade de se fomentar e ampliar o diálogo com os profissionais, e, ao 
mesmo tempo, promove a valorização, tanto dos profissionais, arquitetos e urbanistas, quanto do CAU/MG. Vale ressaltar 
que as discussões, sobretudo da Resolução Nº51 do CAU/BR, torna-se um momento oportuno para se sensibilizar a 
sociedade sobre as questões relativas às atribuições privativas da profissão. 

 



  

 

Avaliação do evento: 

Os eventos institucionais são instrumentos valiosos, tanto de promoção, valorização e fomento para o CAU/MG, quanto 
para se diagnosticar as potencialidades dos projetos em desenvolvimento; neste caso, o Projeto Rotas e o CAU nas 
Escolas. As “Palestras Institucionais” promovem o conhecimento sobre os parâmetros que regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo: o exercício da profissão, as atividades do campo de atuação, o registro no Conselho, a ética 
profissional, etc. além de esclarecer dúvidas diversas.  

Em Lavras, assinaram a lista de presença, em meio a profissionais, professores e estudantes, cento e vinte e uma (121) 
pessoas na UNILAVRAS. Na UNIS, o evento contou com a participação de cinquenta e cinco (55) pessoas do campo da 
arquitetura e urbanismo e vinte e uma (21) das engenharias. Vale destacar que nem todos os participantes em eventos 
assinam listas. 

Links correlacionados aos eventos: < http://noticias.unis.edu.br/?p=107730>  

Cartazes de divulgação dos eventos: 

       

 

 

http://noticias.unis.edu.br/?p=107730


  

 

Registro fotográfico dos eventos: 

  

Palestra Institucional – UNILAVRAS 

  

Prefeitura Municipal – LAVRAS 

  

Palestra Institucional – UNIS: CAU/MG e CREA/MG 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
Data: 31/05/2016     
 
                                                                                                       Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 

 
Data__/__/__                                                                                                                     Arq. e Urb. Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo 

                                                                                   Presidente do CAU/MG 

 



  

 

Listas de Presenças 

    
 

                       
 

 




