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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ – CAU/AP 

RELATÓRIO DE VIAGEM 2022 

1 - NOME: Juliana Rodrigues de Oliveira 
 
2 - FUNÇÃO: Cood. De Comunicação 

3 - ÓRGÃO: CAU/AP 
4 - DESIGNADO ATRAVÉS DE: 
Convite  

5 - LOCAL DA VIAGEM: Cuiabá - MT 
6 - DATA DE IDA: 12/09/2022 
7 - DATA DE VOLTA: 13/09/2022 

8 - INSTITUIÇÃO: CAU/AP 

 
9 - OBJETIVOS: ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO: COMUNICAÇÃO EFICIENTE DOS CAU/UFs 

 
10 - DESCRIÇÃO DO EVENTO: 
O evento reuniu os CAU/UFs a afim de promover melhor entendimento entre as campanhas, 
colaboração e desenvolvimento de peças através da amostra dos cases de sucesso. Na ocasião 
também participamos das palestras promovidas pelo CAU/MT somando mais conhecimento aos 
presentes. 
 
Dia: 12/09/2022  
Início às 09h45min com a apresentação da agência SOUL e outras palestras.  
• Agencia SOUL com a Campanha “Movimento vida bem pensada”, para que foi criada e como foi 
desenvolvida; 
• Neuromarketing e Comunicação, como o uso da mente e atalhos mentais podem contribuir pra 
uma campanha de sucesso; 
• Desenvolvimento da carta de intenção para melhorias das campanhas junto ao CAU/BR e 
CAU/UFs; 
• Internet: Erros e Soluções na comunicação, detectar de que forma o uso da internet e suas 
aplicações podem ser favoráveis; 
• Apresentação de cases de sucesso. 
 
Dia: 13/09/2022:  
Início às 09h35min dando continuidade ao cronograma de palestras com as seguintes temáticas: 

• Lei Geral de proteção de Dados, como manter informações importantes, que medidas tomar 

diante de alguns eventos com cliente e como a empresa pode se proteger; 

• Lei n°12.232/2010 sobre comunicação paga, como os CAUs devem entrar com editais para 
contratações, direitos das empresas e outros com a finalidade de ampliar o conhecimento da 
ASCOM e suas atribuições; 
• Finalização das apresentações dos cases de sucesso; 
• Apresentação da carta de intenção. Na ocasião foram feitos ajustes no documento a partir das 
contribuições das ASCOMs presentes e considerando a abrangência de ideias e culturas. A carta 
não foi assinada no evento, sua cópia será enviada para todos os CAU/UFs assinarem caso 
estejam de acordo. 
 

 
11-ASSINATURA: 
 
 

Juliana Rodrigues de Oliveira 
Cood. De Comunicação do CAU-AP 

 
 
12- DATA:  
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13- VISTO DA GERENCIA 
 

Aline Aguiar Rodrigues 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 
Welton Barreiros Alvino 

Presidente do CAU/AP 

 

COMPROVANTE DE IDA – DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE REGRESSO – DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 
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