
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 21 a 23/09/2022 

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: 3° Fórum das Ceps    

Local: Sede CAU/MG em Belo Horizonte 

Data de início: 21/09/2022 

Data de término: 23/09/2022 

 

Justificativa da viagem: Representar a Comissão de Exercício Profissional nas atividades e conduzir o evento. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
Dia 21/09 (quarta-feira) 
 
Durante a parte da manhã foi realizado alguns ajustes para o evento e a finalização da apresentação de abertura com apresentação do 
CAU/MG e da fiscalização no estado. 
 
As 14h30mim, foi dado início ao evento com a apresentação do CAU/MG e da fiscalização no estado e a apresentação de cada um dos 
participantes. As 15h30mim houve a apresentação do Grupo de Trabalho Relatos de Processos de Fiscalização na qual o Conselheiro 
Ademir Nogueira apresentou uma planilha para automação e padronização dos relatórios dos processos de fiscalização e posterior debate 
sobre as diferenças de entendimentos sobre alguns itens do julgamento dos processos e dos relatórios.  
 
Dia 22/09 (quinta-feira)  
 
As 09h30 foi feito a apresentação do Grupo de Trabalho Fiscalização Educacional, no qual foi apresentado minuta de proposta para ações 
das CEPs UF junto às Instituições de Ensino Superior, para orientar sobre a legislação profissional e do CAU. Houve um debate sobre 
como fiscalizar o estudante de arquitetura, os limites de utilização do título de arquiteto e urbanista e sobre a fiscalização de Empresas 
Juniores e Escritórios Modelos. Na parte da tarde o evento começou as 13h30mim com a apresentação do Grupo de Trabalho Atribuições. 
Houve uma apresentação dos debates e encaminhamentos do Encontro Regional da CEP-CAU/BR com as CEPs Sul, em 16 de agosto 
no CAU/SC, indicando quais seriam os encaminhamentos deste grupo, na sequência a assessora da CEP-CAU/BR, Claudia, apresentou 
as ações já realizadas pela Comissão como resultado desse Encontro com as CEPs Sul e também os próximos passos para atender as 
demandas apresentadas pelas CEPs e representantes desse GT. As 15h30 teve início a apresentação do Grupo de Trabalho Convênios 
e Acordos com Prefeituras e demais órgãos com a apresentação de uma minuta de modelo do Termo de Cooperação para os CAU/UF 
utilizarem em suas negociações com prefeituras e órgãos públicos e afins. O cons. Ademir relatou sobre a necessidade do CAU/BR fechar 
um convenio com a Receita Federal para aplicação efetiva da Resolução 198 de fiscalização, já que foi regulamentado. As 17h30 houve 
a apresentação do Grupo de Trabalho Licenciamento e aprovação de projetos, mostrando alguns estudos de casos de municípios que já 
implementaram o licenciamento simplificando apresentando alguns problemas deste tipo de aprovação. 
 
Dia 23/09 (sexta-feira)  
 
As atividades começaram as 09h30mim com a apresentação da Assessoria da CEP-CAU/BR sobre Procedimentos Internos de Análise e 
Instrução dos Processos de Fiscalização em Grau de Recurso ao CAU/BR. Na sequencia foi discutido as datas e locais dos próximos 
fóruns e os encaminhamentos e próximas ações, evitando que as datas coincidam com as reuniões de comissão e plenárias do CAU/BR, 
para tanto, a assessora Claudia irá compartilhar o calendário oficial 2023 do CAU/BR assim que for aprovado. 
 
 



 

 

 
Avaliação do evento: 
 
As atividades foram produtivas, pois houve uma troca de experiências e informações entre as Ceps, além disto as atividades dos Grupos 
de Trabalho ainda estão em andamento e tiveram alguns encaminhamentos que seguem abaixo: 
 

Grupo de Trabalho Relatos de Processos de Fiscalização 
 

• Levantar entendimentos e diferenças nos relatórios e julgamentos dos processos de fiscalização nos diversos 
CAU/UFs. 

• Fazer proposta de padronização dos relatórios e julgamentos. 
• Encaminhar para o CSC a planilha de automação de relatório como exemplo para a criação de um sistema 

informatizado de julgamento de processos integrado com o SICCAU. 
• Disponibilizar a planilha apresentada no Fórum das CEPs. 

 
Grupo de Trabalho Fiscalização Educacional 
 

• Criar instruções de como os alunos podem publicar imagens de seus trabalhos acadêmicos. 
• Enviar modelo das instruções para publicação pelos CAU/UFs. 

• Encaminhar instruções para Escolas Modelos, Empresas Junior, Cursos de Arquitetura e FENEA. 
• Levantar dados dos processos de fiscalização de estudantes nos CAU/UFs. (Criar perguntas dos dados a ser 

levantados). 
• Como lidar com Escolas Modelos e Empresas Junior. 

 
Grupo de Trabalho Convênios e Acordos com Prefeituras e demais órgãos 
 

• Elaborar minuta de termo de convênio e acordo. 
• Avançar na criação de compilado de exemplos de Convênios e Acordos já firmados pelos CAU/UFs. 

• Propor ao CAU/BR convenio com a Receita Federal, ou outro órgão, que possa fornecer o CPF para ser colocados 
no processo de fiscalização conforme exige a Res. CAU/BR n° 198/2020. 

• Propor acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, para orientações dos contatores, de quais empresas 
devem ser registradas no CAU. 

• Levantar possíveis sugestões de contrapartidas que o CAU poderia fornecer nos convênios e acordos 
 
Grupo de Trabalho Atribuições profissionais 
 

• Participar do Comitê/Comissão juntamente com a CEP-CAU/BR para: 
 

1 -  Propor revisão dos fluxos de questionamento das atividades de arquitetos e urbanistas, constate da 
DPAEBR Nº 006-03/2020. 

2 -  Estudar matriz de esclarecimento de atividades em relação as atividades elencadas na Resolução CAU/BR 
n° 21/2012, para padronizar os entendimentos dos CAU/UFs e auxiliar no atendimento dos profissionais 
na elaboração do RRT e a sociedade no esclarecimento das atividades profissionais dos arquitetos e 
urbanistas. 

3 -  Preparar estudo para modificação/revisão da Resolução CAU/BR n° 21/2012. 
 
Grupo de Trabalho Licenciamento e aprovação de projetos 
 

• Participar da Comissão do CAU/BR, que trata do tema de Licenciamento e aprovação de projetos. 
 
 
 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 03/10/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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