
Ata da 11a/2012 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 1 

realizada  em 03 de dezembro de 2012, às 14h15, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 2 

Compareceram à reunião os professoras Ana Clara Mourão Moura (como Presidente), Denise Morado 3 

Nascimento, Ana Paula Baltazar (na suplência da Profa. Silke Kapp) e Stéphane Huchet e a representante 4 

discente Maria Clara Silva Bois. Justificaram ausência a coordenadora Profa.Fernanda Borges de Moraes 5 

e a representante discente Júnia Mortimer Cambraia. 6 

 7 

A Sub-coordenadora – Profa Ana Clara Mourão Moura – abriu a sessão e informou aos presentes que a 8 

coordenadora do NPGAU estava adoentada e não participaria da reunião. Iniciou assim os trabalhos 9 

dizendo ainda que não seriam apreciadas as atas das reuniões anteriores porque a coordenadora gostaria 10 

de fazer pequenas correções nas mesmas. Passou, então aos itens da pauta, a saber: 11 

 12 

1) Aprovação de bancas examinadoras.  Foram aprovadas as seguintes bancas examinadoras, 13 

compostas por professores doutores:  14 

- Fabiana de Oliveira(M) – Roberto Luis de Melo Monte-Mór (orientador), Fernanda Borges de Moraes 15 

(NPGAU), Flávio de Lemos Carsalade(NPGAU) e Simone Lessa (UNICAMP); 16 

- Maria Clara Silva Bois – Jupira Gomes de Mendonça (orientadora), Silke Kapp e Orlando Santos Júnior 17 

(IPPUR-UFRJ); 18 

- Patrícia Silva Gomes - Roberto Luis de Melo Monte-Mór (orientador), Heloísa Soares de Moura Costa 19 

(IGC-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (NPGAU), Rita de Cássia Lucena Velloso (PUC Minas), 20 

Edésio Fernandes (Inglaterra) e Maria Lúcia Refinetti (FAU-USP); 21 

- Roberta Ribeiro Hentschke- Carmen Aroztegui Massera (orientadora), Renata Moreira Marquez 22 

(NPGAU) e Maria Amélia Bulhões Garcia (UFRGS); 23 

- Wanderson Garcia - Carmen Aroztegui Massera (orientadora), ), Fernanda Borges de Moraes (NPGAU) 24 

e Alexandre Monteiro de Menezes (NPGAU). 25 

2) Aproveitamento de estudos. Foram analisados os pedidos de aproveitamento de estudos dos alunos: 26 

- Guilherme Ferreira de Arruda (M) por ter cursado a disciplina “Teoria crítica da produção do espaço 27 

arquitetônico” do NPGAU em 2011/1. Foi aprovado o aproveitamento de 03 créditos; 28 

- Márcia Maria Cavalieri (D) por ter cursado as disciplinas “Arte e Arquitetura: Convergências modernas 29 

e contemporânea” e “Arquitetura, Cultura e Patrimônio Cultural”  ambas do NPGAU ,  2011/1 e 2. Foram 30 

aprovados 06 créditos de aproveitamento destas disciplinas.  31 

3) Produção Acadêmica. Foram avaliadas e aprovadas  as Produções Acadêmicas dos doutorandos:  32 

- Glaucinei Rodrigues Corrêa(D):  CORRÊA, G. R.;CASTRO, M.L.A.C.;GUIMARAES, 33 

M.P.Aprendizagem em Projetos de Design: algumas contricuições da Antropologia. In: 10º Congresso 34 

Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, 2012, São Luiz.P&D Design 2012, São 35 

Luiz:EDUFMA, 2012.v.2. 36 

- CORREA, G.R. O pensamento complexo de Edgar Morin e o Design Industrial . In: 1º Congresso 37 

Nacional de Design. Desenhando o Futuro, 2011, Bruno Gonçalves. Anais Desenhando o Futuro, Caxias 38 

do Sul, CCS, 2011.v.01 39 

- Alexandre Ferreira Mascarenhas(D): MASCARENHAS,A.M.Aspectos Arquitetônicos da Arquitetura 40 

Russa em São Petersburgo: do barroco ao classicismo entre os reinados de Pedro I e Catarina II no século 41 

XVIII. Cadernos de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Mackenzie. v.11, n.2 42 

-MASCARENHAS,A.F.;GOSOY, M.;ROJAS,S. Revitalização e Manutenção de Edificações Históricas 43 

através da apropriação e educação patrimonial. 3º Forum Mestres e Conselheiros. Municipalização do 44 

Patrimônio e Educação Patrimonial, Belo Horizonte, agosto de 2011. 45 

.As outras produções acadêmicas de Alexandre Mascarenhas serão registradas apenas no Relatório Coleta Capes não 46 

sendo pertinente sua inserção no Histórico Escolar do aluno, pois duas não haviam ainda sido publicadas e a outra 47 

era resumo.    48 

4) Adiamento de banca examinadora. Foi lida a carta do doutorando Alexandre Ferreira Mascarenhas 49 

que solicita adiamento para defesa da tese  e justifica longamente. O assunto foi debatido,  mas não 50 

julgado porque não havia a manifestação do orientador com justificativa bem fundamentada.  51 

Em seguida foi lida carta da doutoranda Viviane Zerlotini solicitando adiamento da apresentação no 52 

Exame de Qualificação alegando que faltava finalizar algumas pesquisas de campo.  53 

Após algumas considerações o Colegiado decidiu não atender ao pleito da doutoranda e instruiu a 54 

secretária a comunicar a todos os doutorandos que não haverá prorrogação do prazo para apresentação da 55 

qualificação, conforme reza o regulamento do NPGAU.    56 

5) Credenciamento. A Subcoordenadora explicou que o NPGAU deveria escolher uma data para 57 

apreciação dos credenciamentos iniciais e estudo dos casos dos orientadores sem orientandos. Decidiu-se 58 

que neste próximo ano os casos de credenciamento inicial serão avaliados na primeira reunião de 59 

Colegiado de 2013. Sugeriu-se que na seleção de 2014 os pedidos de credenciamento sejam julgados 60 

antes do início do processo de seleção.  61 



6) Oferta de disciplinas . 2013/1: Foi aprovado o quadro de ofertas de disciplinas para o próximo 62 

semestre letivo (anexo). 63 

7) Processo de seleção. A sub-coordenadora  informou que a PRPG aprovou os editais do processo de 64 

seleção para o Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo , ingresso em agosto de 2013 e o 65 

Colegiado aprovou os Termos de Referência de Pesquisa (anexo).  66 

8) Convênio .  Profa Ana Clara relatou que está mantendo contato com Università Degli Studi di Cagliari 67 

(ÚNICA), Sardenha, Itália e propõe convenio da UFMG com aquela instituição  68 

O convênio poderá proporcionar a participação de alunos da UFMG em atividades na Itália apoiados por 69 

programas de mobilidade acadêmica brasileiros, assim como de recebermos alunos da ÚNICA apoiados 70 

por programas de mobilidade italianos e europeus, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo acordo de 71 

colaboração mútua.  Além da participação de alunos de pós-graduação, o acordo prevê o intercâmbio de 72 

docentes, o desenvolvimento de pesquisas em comum e a participação de alunos de graduação. Os alunos 73 

de pós-graduação poderão se candidatar a realizarem atividades de bolsa sanduíche, de co-tutela (co-74 

título) ou de co-orientação, mediante interesse e acordo entre orientadores e respectivos programas de 75 

pós-graduação. Os docentes poderão participar da modalidade de professor visitante ou de pós-76 

doutoramento mediante interesse das partes envolvidas e trâmites específicos dos processos. O convênio 77 

foi aprovado pelo Colegiado do NPGAU. 78 

Assuntos diversos: Foram lidas duas cartas de estrangeiros interessados em cursar o mestrado do 79 

NPGAU. Foi recomendado que a secretaria instrua os alunos estrangeiros interessados no mestrado para 80 

que procurem os convênios com bolsas viabilizadas pela Capes ou CNPq ou que se inscrevam no 81 

processo de seleção respeitando o edital.Nada mais havendo a tratar, a Sub-coordenadora agradeceu a 82 

presença de todos e encerrou a sessão e eu, Renata Albuquerque de Araújo, secretária do Colegiado de 83 

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 84 

assinada pelos membros do Colegiado do NPGAU. 85 

 86 


