
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO:  DATA:  

Dados do autor do relatório:  

 

Nome: Ilara Rebeca Duran de Melo 

Cargo: Conselheira Estadual e membro das Comissões de Ensino e Formação e Patrimônio Cultural 

Documento no: 272.822.498-65 Tipo de documento: CPF 

 

Nome: Adriane de Almeida Matthes Abrahão 

Cargo: Conselheira Estadual e membro das Comissões de Ensino e Formação e Patrimônio Cultural 

Documento no: 137.373.428-06Tipo de documento: CPF 

 

Dados da viagem: 
 
Evento: I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional do CAU   

Local:  Sede do CAU SP – Rua Quinze de Novembro, 194; São Paulo, SP.  

Data de início:  26/09/2022                Data de término:  29/09/2022 

 

Justificativa da viagem:  Participação no SEMINÁRIO com objetivo de discutir, ampliar e articular sobre os registros dos Cursos EAD e 

qualidades, dificuldades e estado da arte no que diz respeito as instituições existentes e atuantes no Brasil, avaliando e propondo nas 

mesas de discussões, apresentações e encaminhamentos do Seminário Nacional. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento: (escrever relato detalhado do evento e das atividades realizadas) 
A cidade de São Paulo sediou o I Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU Brasil). 
O evento foi iniciativa da CEF-CAU/BR e ocorrendo entre os dias 26 e 28/09 na sede do CAU/SP, no Centro Histórico.  
Um dos objetivos do encontro fomentou o debate acerca da formação da arquitetura e do arquiteto e urbanista e seus reflexos nas 
atribuições e na prática da profissão no cenário atual. 
O tema central do Seminário é balizado levantou o questionamento a todas as mesas e grupos de estudo do evento: “O que se espera 
da formação de arquitetos e arquitetas e urbanistas no atual contexto brasileiro e mundial? 
A estrutura de organização do evento propiciou análises, considerações e proposições sobre as relações entre a formação, a definição de 
atribuições e a organização da prática profissional, bem como estimular o diálogo interinstitucional e com a sociedade em geral, além da 
troca de experiências entre os participantes. 
A programação do seminário incluiu visitas guiadas, mesas de trabalho com debates e convidados, palestras e miniplenárias. 
 
 



 

 

 
Avaliação do evento: Definimos a participação no evento de modo que a coordenadora da CEF CAU MG, Ilara participasse das reuniões 
e mesas especificas da coordenação e que eu pudesse participar de outras salas e mesas que se dessem simultâneas, o que em suma 
enriqueceu em muito nossas discussões que foram trazidas à comissão. O aproveitamento se deu de forma ampla e de grande crescimento 
no que concerne a formação e ensino do arquiteto e urbanista e aos percalços e qualificações para sua atuação profissional. Atuação 
primordial do conselho a que representamos.  
Seguem as fotografias feitas ao longo das palestras e mesas.  
 

         
 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: _28_/_10_/_22_                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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