
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 27/09/2022 

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: Oficina Técnica Patrimônio Cultural 

Local: Sede CAU/MG em Belo Horizonte 

Data de início: 27/09/2022 

Data de término: 27/09/2022 

 

Justificativa da viagem: Participar do evento dando apoio ao mediador, na organização e auxiliando o debate. 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
O evento iniciou por volta das 9h30mim, com uma pequena abertura do evento pelo Conselheiro Sérgio Cardoso Ayres, na sequência 
houve a apresentação do Arquiteto e professor Flavio Carsalade sobre as correntes teóricas de intervenção no patrimônio cultural, sendo 
aberto um debate direcionado no qual foi possível debater sobre as corretes teóricas que tratam das intervenções e como concilia-las 
dentro de um processo de intervenção, analise da intervenção e sua aprovação pelos Conselhos de Patrimônio Cultural. Na parte da tarde 
foi apresentado dois estudos de casos, o primeiro sobre as Estações Ferroviárias de Gonçalves Ferreira e Aquiles Lobo, feitas pelo 
arquiteto Rafael Caldeira Ferreira Pinto e a segunda sobre o Museu de Congonhas, feita pela arquiteta Laura Penna de Castro, na 
sequência a estas apresentações foi aberto um debate direcionado onde foi possível tratar de quais produtos um bom projeto de 
intervenção deve conter, além de tratar também sobre problemas de aprovação destas intervenções pelos órgão públicos. A última 
apresentação tratou de apresentação de processo de intervenção/restauração em bens culturais, a apresentação foi feita pela arquiteta 
Andrea Lanna Mendes Novais, Analista do Ministério Público de Minas Gerais, no qual foi apresentado vários casos de problemas advindos 
de um mal projeto de intervenção no patrimônio cultural e suas consequências. Ao final desta apresentação foi aberto mais um debate 
direcionado, no qual foi debatido sobre alguns casos que chamaram muito a atenção pela extravagância que deterioravam completamento 
o patrimônio cultural. 
 

Avaliação do evento: 
 
O evento foi positivo tiveram vários participantes de forma presencial e virtual, muitos se manifestaram durantes os debates 
e foi possível levar um pouco de conhecimentos sobre os temas apresentados para os participantes. 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 18/11/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


		2022-11-18T01:19:20-0300
	ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA:04394958652




