
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Seminário – Pré existência culturais e acessibilidade universal 

Local Sede do CAU/MG 

Data/ Horário 23/03/2022 de 07:00 às 10:00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

O evento contou com a participação do CITCEM, (Centro de investigação transdisciplinar), FCT (Fundação para a ciência e 
tecnologia), PORTO República Portuguesa, (Faculdade de letras universidade do porto), UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais) e com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais-CAU/MG. 

Abordadas questões mais amplas sobre o tema, Pré existência culturais e acessibilidade universal, como princípios, 
políticas e ações, nos contextos mundial, brasileiro e português.  

Participação do Sr. Alexandre Feitosa do IBRAM (Brasil), do Sr. António Ponte (diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, 
em Porto), da professora Yacy-Ara da UFMG e do professor António Coelho (da Universidade do Porto, que apresentou o 
projeto acessível do Museu da Farmácia, também no Porto).  
André Coelho, desenvolvedor de projetos de acessibilidade em cerca de 50 espaços culturais em Portugal), com o 
tema: Para mim, para ti, para todos! – Informação acessível e tecnologias inclusivas.  
Rita Pires dos Santos (Vice-Presidente da Organização Acesso Cultura), com o tema: Uma causa comum: consultores, 
profissionais e público.  
Alice Pappas (representante do projeto COME IN!, que tem por objetivo valorizar o patrimônio cultural na Europa Central e 
a aumentar a capacidade de museus de pequena e média dimensão, tornando-os acessíveis a todos os visitantes com 
diferentes tipos de deficiência.   
Posteriormente, Aline Rocha de Souza Ferreira de Castro (vice-diretora do Museu da Geodiversidade - MGeo - IGEO - 
UFRJ), apresentou as ações do Museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro.    
Como Presidente do CAU/MG destaquei a importância de assegurar a acessibilidade em edificações tombadas ou que 
apresentam significância histórica, de tal forma que seja preservado os valores que fazem determinada edificação ser 
considerada um ambiente singular. Nesse sentido, cada intervenção deve ser considerada como um caso específico, de modo 
que as soluções técnicas propostas pelos arquitetos e urbanistas para melhoria das condições de acesso aos patrimônios 
arquitetônicos mantenham a autenticidade da edificação. 
      
Fonte: Associação Mineira dos Municípios e CAU/MG 

 
CONCLUSÃO: 
Eventos como o Seminário – Pré existência culturais e acessibilidade universal, representam oportunidades institucionais, 
culturais, de aquisição de conhecimento, bem como de troca de informações e contatos, a fim de estreitar laços e estabelecer 
parcerias com as entidades envolvidas. 
 

  
Data 23/03/2022                                                  
                                                                                                             
                                                                                                                          Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                                 Presidente CAU/MG 
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