
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 22/06/2022 a 24/06/2022 

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 Fórum Nacional de Coordenadores das CEPs  

Local: Sede do CAU/DF, Brasília 

Data de início: 22/06/2022 

Data de término: 24/06/2022                            

 

Justificativa da viagem: Representar a Comissão de Exercício Profissional nas atividades, com participação nos Grupos de trabalho sobre 

Relato de Processos de Fiscalização e Atribuições profissionais 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

22/06/2022 
 
O evento teve início as 14h com uma apresentação sobre o CAU/DF. Na sequência o GT Convênios e Acordos com Prefeituras e demais 
órgãos, fez a apresentação dos seus trabalhos, foi sugerido pelo Conselheiro Ademir Nogueira que o grupo criasse uma lista com os 
convênios já realizados nos CAU/UFs e uma lista de possíveis convênios que devem ser realizados pelo CAU/BR, como no caso da 
Receita Federal. 
 
23/06/2022 
 
O evento começou as 9h com a apresentação do GT Fiscalização Educacional, onde foi tratado da criação de ações educativas e 
orientativas para estudantes e arquitetos e urbanistas recém-formados. Na sequência houve uma interação de forma virtual com o Fórum 
de Presidentes que acontecia em Alagoas, onde apresentou-se os objetivos do Fórum das CEPs, informando que muitas das propostas 
que seriam apresentadas neste evento precisariam do apoio dos presidentes para serem implementadas. Em seguida o GT Relatos de 
Processos de Fiscalização, fez a sua apresentação, mostrando a Planilha de automatização de relato de processos que foi desenvolvida 
pelo CAU/MG. Os CAU/UFs presentes se mostraram bem interessados na planilha e na possibilidade do Conselheiro Ademir Nogueira 
apresentar esta planilha nos CAU/UFs. Na parte da tarde o evento retornou com o GT de Atribuições Profissionais, que apresentou os 
principais problemas com relação as atribuições profissionais e fez algumas sugestões para a resolução de parte destes problemas. 
Finalizando o dia houve a apresentação do GT Processos internos: Plano de Fiscalização; Regimentos Internos. 
 
24/06/2022 
 
O evento iniciou as 9h com a apresentação do GT Comunicação das Ações Fiscalizatórias, onde foi tratado de várias possibilidades de 
ações de comunicação e publicidade do CAU para valorizar a arquitetura e urbanismo e orientar a sociedade e os profissionais para evitar 
problemas no exercício profissional e ético. Na sequência houve um resumo do evento, com os encaminhamentos para o próximo Fórum, 
que será realizado em Belo Horizonte, a redistribuição dos membros do Grupos de Trabalho, com a criação do GT de Licenciamento e 
aprovação de projetos. Na finalização do evento também foi assinado, pelos presentes, um Termo de Intenção de Cooperação entre Ceps. 
O evento terminou as 12h. 
 

 
Avaliação do evento: 
O evento foi muito proveitoso, foi possível trocar informações entre os CAU/UFs nas questões de fiscalização e dar encaminhamentos 
para amadurecimento de propostas para solucionar alguns dos problemas enfrentados pelas Comissões de exercício profissional. 



 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 22/07/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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