
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 18 e 19/10/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Ademir Nogueira de Ávila                   Cargo:  Coordenador da Comissão de Exercício Profissional 
Documento nº: A51.021-1    Tipo de documento: registro CAU 

Dados da viagem: 
 
Evento: II Encontro Nacional da CEP-CAU/BR 

Local: Sede CAU/BR em Brasília  

Data de início: 18/10/2022 

Data de término: 19/10/2022 

 

Justificativa da viagem: Representar a Comissão de Exercício Profissional nas atividades e buscar informações sobre a implementação 

da Resolução CAU n° 198. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
Dia 18/10 (terça-feira) 
 
As atividades de iniciaram as 9h com o credenciamento dos participantes, na sequência houve a abertura do evento feita pela 
Coordenadora da CEP-CAU/BR, Patrícia Luz, em seguida foi feita apresentação do Grupo de Implantação da Resolução CAU/BR 198 – 
Ações realizadas e previstas e do Fluxo do Rito Processual e Competências conforme Resolução CAU/BR 198, após estas apresentações 
foi aberto um debate sobre a implementação da Resolução CAU/BR 198, neste momento foi possível tirar algumas dúvidas de como se 
daria a mudança de normativo da fiscalização. Na parte da tarde as atividades iniciaram por volta das 14h30mim com a apresentação das  
Mudanças significativas entre as Resoluções CAU/BR 22 e 198, e na sequência foi aberto o debate que complementou o que já estava 
sendo tratado na parte da manhã, sanado mais algumas dúvidas sobre o período de transição dos processos de fiscalização entre a 
Resolução CAU/BR 22 e a 198. Após um intervalo o evento deu sequência tratando de assuntos gerais e encerrado as atividades deste 
dia as 18h. 
 
Dia 19/10 (quarta-feira) 
 
O evento começou as 9h com a apresentação do conselheiro da CEP-CAU/BR, Guivaldo Baptista, sobre os conceitos e princípios basilares 
para atuação profissional e o exercício das atividades de Arquitetura e Urbanismo e na sequência foi feita uma apresentação pela 
Coordenadora da CEP-CAU/BR, Patrícia Luz, sobre o panorama de demandas sobre atribuições e atividades. Após estas apresentações 
foi aberto o debate, no qual foi possível trata das questões de atribuição profissional, em especial sobre a Resolução CAU n° 21 e sobre 
as dúvidas e esclarecimentos sobre as atribuições profissionais. Na parte da tarde o evento iniciou as 14h com Informe sobre ações 
realizadas pela CEP/BR, esclarecimentos já deliberados e as ações em andamento, feito pela conselheira da CEP-CAUBR Ana Cristina 
e em seguida houve a apresentação da proposta de fluxo de análise dos questionamentos feita pela Analista Técnica da CEP-CAU/BR 
Claudia Quaresma, sendo aberto o debate em seguida, no qual foi possível entender melhor o fluxo proposto para o esclarecimento de 
dúvidas sobre as atribuições profissionais, diminuindo o tempo de reposta para a sociedade e padronizando as rerdspsotas de todos os 
CAU/UFs, após um breve intervalo o evento terminou as 18h. 
 

Avaliação do evento: 
 
O evento foi muito proveitoso, foi possível compreender melhor como será feito a transição entre as resoluções de 
fiscalização, compreendendo a mudanças entre elas e já proposto aprimoramentos na Resolução CAU 198. Também foi 
possível compreender melhor como será o fluxo de esclarecimentos de dúvidas acerca das atribuições profissionais, 
diminuindo o tempo de resposta da sociedade, padronizando os esclarecimentos e diminuindo o tempo gasto com estes 
esclarecimentos.   



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 18/11/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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