
  

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21/10/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Samira de Almeida Houri 
Cargo: Gerente Técnica e de Fiscalização 
Documento nº: 001147 
Tipo de documento: Matrícula 

Dados da viagem: 
 
Evento: II Encontro Nacional da CEP-CAU/BR com os CAU/UF 
Local: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
Data de início: 18/10/2022                                Data de término: 19/10/2022 
Justificativa da viagem: O objetivo do evento é promover a troca de experiências e o debate sobre as matérias de 
competência das Comissões de Exercício Profissional do CAU, compartilhando ações, planos e propostas para o 
aperfeiçoamento das Resoluções vigentes. 
 
Programação das atividades previstas no evento: 
 
DIA 18/10 – TERÇA-FEIRA: 
 
9h – Credenciamento  
9h30 – Abertura (coordenadora da CEP-CAU/BR Patrícia Luz)  
10h – Apresentação: Grupo de Implantação da Resolução CAU/BR 198 – Ações realizadas e previstas (coordenadora da 
CEP-CAU/BR Patrícia Luz)  
11h – Apresentação do Fluxo do Rito Processual e Competências conforme Resolução CAU/BR 198 (Coordenador da 
Assessoria Jurídica do CAU/BR Eduardo Paes e  Coordenadora Técnico Normativa da SGM Laís Maia)  
12h – Considerações dos participantes  
12h30 – Intervalo para almoço  
14h – Apresentação: Mudanças significativas entre as Resoluções CAU/BR 22 e 198  (Coordenador da Assessoria 
Jurídica do CAU/BR Eduardo Paes e  Coordenadora Técnico Normativa da SGM Laís Maia)  
15h30 – Considerações dos participantes  
16h30 – Intervalo para Coffee-Break  
17h – Consolidação dos encaminhamentos  
18h – Encerramento  
 
DIA 19/10 – QUARTA-FEIRA: 
 
9h – Apresentação: Conceitos e princípios basilares para atuação profissional e o exercício das atividades de Arquitetura 
e Urbanismo (conselheiro da CEP-CAU/BR Guivaldo Baptista)  
10h – Apresentação: Panorama de demandas sobre atribuições e atividades (coordenadora da CEP-CAU/BR Patrícia 
Luz)  
11h – Considerações dos participantes  
12h30 – Intervalo para almoço  
14h – Informe sobre ações realizadas pela CEP/BR, esclarecimentos já deliberados e as ações em andamento 
(conselheira da CEP-CAUBR Ana Cristina)  
14h30 – Apresentação da proposta de fluxo de análise dos questionamentos (Analista Técnica da CEP-CAU/BR Claudia 
Quaresma)  
15h30 – Comentários dos participantes    
16h30 – Intervalo para Coffee-Break  
17h – Consolidação dos encaminhamentos  
18h – Encerramento 



  

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  

DIA 18/10 – TERÇA-FEIRA: 
 
A coordenadora da CEP-CAU/BR, Patrícia Luz, apresentou sobre ações realizadas e previstas para implementação da 
Resolução CAU/BR nº 198/2020, dentre elas, a criação de um grupo de trabalho para capacitar os CAU/UFs para 
utilização do novo sistema da fiscalização. Em seguida, a Coordenadora Técnico Normativa da SGM, Laís Maia, e o 
Coordenador da Assessoria Jurídica do CAU/BR, Eduardo Paes, apresentara o fluxo do rito processual e competências 
conforme Resolução CAU/BR 198/2020. Na parte da tarde, o Coordenador da Assessoria Jurídica do CAU/BR, Eduardo 
Paes, apresentou as mudanças significativas entre as Resoluções CAU/BR 22/2012 e 198/2020.  
 
DIA 19/10 – QUARTA-FEIRA: 
O conselheiro da CEP-CAU/BR, Guivaldo Baptista, apresentou os conceitos e princípios basilares para atuação 
profissional e o exercício das atividades de Arquitetura e Urbanismo e, em seguida, a coordenadora da CEP-CAU/BR, 
Patrícia Luz, apresentou o panorama de demandas sobre atribuições e atividades. Na parte da tarde, a conselheira da 
CEP-CAUBR, Ana Cristina, realizou um informe sobre ações realizadas pela CEP-CAU/BR, esclarecendo sobre o que já 
foi deliberado e as ações em andamento. Por fim, a Analista Técnica da CEP-CAU/BR, Claudia Quaresma, apresentou a 
proposta de fluxo de análise dos questionamentos. 

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

A participação o II Encontro Nacional da CEP-CAU/BR com os CAU/UF serviu, principalmente, para compreender as 
principais alterações nos ritos processuais da fiscalização do exercício profissional, bem como para ter acesso ao 
procedimento de consulta sobre atribuições profissionais, situações diretamente ligadas às Gerência Técnica e de 
Fiscalização, o que ensejará a melhoria dos serviços prestados à sociedade e aos profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo. 

Avaliação do evento: 

O objetivo do II Encontro Nacional da CEP-CAU/BR com os CAU/UF era promover a troca de experiências e o debate 
sobre as matérias de competência das Comissões de Exercício Profissional do CAU, o que foi cumprido, tendo em vista a 
grande participação dos representantes dos CAU/UFs e o debate sobre a aplicação da Resolução CAU/BR nº 198/2020, 
bem como a proposição de novo fluxo para consulta sobre atribuições profissionais junto ao CAU/BR. Acredito que a 
participação do corpo técnico nesses eventos é fundamental, uma vez que lidam diretamente com a aplicação dos 
normativos e conseguem contribuir com as propostas de melhorias. 

Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 21/10/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

Lembre-se de anexar folder/crachá do evento. (quando houver) 
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