
Ata da 3a/2012 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, realizada  1 

nos dias 05 e 06 de março de 2012, às 14 horas, no Conservatório da UFMG. A  reunião foi ampliada para Assembléia,  2 

contando com a presença dos  professores do NPGAU, no dia 05: Ana Paula Baltazar, Fernanda Borges de Moraes 3 

(Presidente), Jupira Gomes de Mendonça, Silke Kapp, Stéphane Huchet , André Guilherme Dornelles Dangelo , Carlos 4 

Antônio Leite Brandão, Carmen Aroztegui Massera, Celina Borges Lemos, Denise Morado Nascimento, Marcelo Pinto 5 

Guimarães, Maria Lúcia Malard e Renato César Ferreira de Souza e das representantes discentes Junia Mortimer Cambraia 6 

e Maria Clara Silva Bois.  7 

                      8 

Pauta:  9 

Profa.Fernanda de Moraes iniciou a Assembléia agradecendo a presença de todos. Em seguida, solicitou a atualização do 10 

Lattes e dos grupos de pesquisa no site do CNPq, incluindo o nome dos bolsistas. Anunciou que o Programa tem uma nova 11 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa – Profa. Denise Morado Nascimento. Anunciou, ainda, que deverá ser credenciado 12 

no NPGAU o Professor Roberto Eustaáquio dos Santos, recém contratado na UFMG.  13 

Em seguida, a Professora Jupira apresentou informes sobre o “I Seminário do NPGAU: as transformações da cidade”, 14 

evento organizado pelos pós-graduandos do NPGAU. Solicitou o apoio dos professores para a realização do evento.   15 

Após estes informes iniciais, a coordenadora apresentou, de forma sumária, para dar tempo para as discussões, a pauta que 16 

consta de cinco grandes pontos: grade curricular, qualidade das dissertações,  linhas de pesquisa, avaliação da Capes e  17 

internacionalização do Programa.  18 

 19 

1. Grade curricular 20 

Durante a ampla discussão deste item, os principais pontos abordados foram: 21 

- Estágio Docência. Compreende a colaboração dos pós-graduandos, bolsistas e não bolsistas,  nas disciplinas do curso de 22 

Arquitetura e Urbanismo (diurno e noturno), Design e áreas afins. Desde a implantação do REUNI, de 2010 até hoje, a 23 

atuação dos pós-graduandos tem sido decisiva para a viabilização da ampliação de vagas dos cursos de graduação, 24 

cobrindo a lacuna dos professores que ainda estão  em processo de contratação para o quadro efetivo da Universidade. Os 25 

pós-graduandos atuando em Estágio Docência tem a supervisão dos professores da graduação. O NPGAU pede maior 26 

participação dos orientadores na definição da atuação de seus orientandos nessa atividade. Professor Renato lembrou que o 27 

Programa GIZ da PROGRAD/UFMG prepara os alunos para a docência.  28 

- Estudos Especiais. Foi comentado que, apesar de nunca ter constado no Regulamento do NPGAU, os Estudos Especiais  29 

constavam das Normas Gerais da Pós-graduação /UFMG e a partir de 2009 foram retirados com a aprovação das novas 30 

NPGA. Comentou-se da importância desta atividade, que supre a carência de oferta de disciplinas de determinados temas e 31 

permite discussão de assuntos trazidos pelos membros das equipes de pesquisa .   32 

- Seminário de Dissertação. Profa Fernanda comentou sobre a disciplina Seminário de Dissertação avaliada de acordo com  33 

a presença nas apresentações de projeto de pós-graduação é a sua avaliação. Observou que assistir as defesas de 34 

dissertação ou exames de qualificação  é importante para a formação dos alunos. A apresentação do Projeto de Pós-35 

graduação, no Mestrado, credita 02 créditos e no doutorado, não há creditação, só a obrigatoriedade da atividade em 36 

período determinado.  37 

Obrigatoriedade de créditos no Programa.  38 

A discussão que dominou a reunião diz respeito à quantidade de créditos exigidos. O debate iniciou com a questão do 39 

aproveitamento das disciplinas com conceito A ou B que pode ser feito até 17 créditos se for proveniente da pós-graduação 40 

e até 13 créditos se proveniente de disciplinas isoladas. Aproveitamento de estudos foi discutido amplamente. Comentou-41 

se  que há programas que  não exigem o conceito A ou B e o fato de existirem sistemas de creditação e avaliação distintos 42 

em muitas instituições de ensino o que dificulta a comparação dos créditos.  Discutiu-se também sobre a questão do 43 

número de créditos exigidos: se seria uma opção ter poucos créditos e engajar mais nas pesquisas ou ser exigido maior 44 

número de créditos centralizando a formação através das disciplinas. A Profa. Maria Lúcia entende que o NPGAU deveria 45 

ter poucos créditos e vincular os alunos às pesquisas de cada orientador. Ela comentou que a área mudou  em termos de 46 

avaliação. Atualmente está sendo mais exigido a internacionalização, produção técnica, etc. Não se exige mais tanto 47 

número de créditos. É necessário escutar as tendências. Profa Silke acha que seria positivo mudar o currículo e fazer 48 

ajustes nas pesquisas. A Profa Maria Lúcia propôs uma discussão sobre a eliminação de disciplinas e créditos . A 49 

participação dos alunos em pesquisas poderia creditar. Comentou-se que algumas disciplinas podem gerar dispersão nos 50 

pós-graduandos em relação ao seu projeto original. Profa. Silke falou que o  fato de os estudantes ficarem ´tocados’ com as 51 

disciplinas é importante. O aluno ter várias certezas e depois ficar na dúvida em que linha seguir é correto. Neste sentido, a 52 

medida que o aluno regular, ou não, participa da disciplina, ele contribui para seu desenvolvimento.  Profa Fernanda 53 

comentou que alunos de eletiva trazem um “arejamento” importante que contribui para as disciplinas. Prof. Carlos Antônio 54 

entende ser bom para o aluno cursar disciplinas para abrir os horizontes na discussão de determinado tema e alcançar  a 55 

amplitude necessária para a realização do Doutorado. Profa Denise reforçou a posição do colega no sentido de que o 56 

Programa deve valorizar a formação do aluno mais maduro e menos focado em temas específicos.  57 

Profa. Maria Lúcia sugeriu que o Mestrado tivesse, por exemplo,  seis disciplinas e os alunos preparassem seis papers . O 58 

estudante apresentaria estes papers perante banca examinadora.  O Mestrado, então, teria formato de disciplinas com 59 

monografia e o doutorado teria a apresentação da tese. Segundo ela,  este modelo é utilizado em vários Programas,  60 

seguindo uma tendência internacional onde existe o Mestrado / Especialização e depois o Doutorado.  Ela citou como 61 

exemplo  o modelo da University of Sheffield  (onde cursou seu doutorado) onde o mestrado é por disciplinas e o 62 

doutorado por pesquisa. Em seguida Junia Mortimer citou o modelo francês  onde existe o mestrado por pesquisa ou o 63 

mestrado profissional . Maria Clara Bois comentou que nos Estados Unidos é comum o alunos que concluem a  graduação 64 

logo se candidatarem  ao doutorado. 65 

Disciplina Obrigatória no NPGAU: Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo  66 



Profa. Maria Lúcia informou que irá se aposentar compulsoriamente este ano  e não poderá mais ministrar  “Metodologia 67 

da Pesquisa Científica Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo” . Sugeriu que o professor que dará  a disciplina o faça  no 68 

formato que preferir. Em seu método de trabalho na disciplina  utilizava este  espaço para  discussão dos projetos de 69 

pesquisa dos alunos. Comentou que técnicas de pesquisa podem variar de enfoque, mas a epistemologia tem que ter seu 70 

espaço. Sugeriu que a disciplina seja um espaço para discussão da atividade de pesquisa. Neste sentido, a disciplina teria 71 

um módulo de Metodologia e um espaço para a discussão dos projetos de dissertação.  Maria Clara Silva Bois lembrou que 72 

a graduação não tem disciplina de Metodologia, que é importante porque  o aluno entra no curso com uma proposta de 73 

pesquisa e vai amadurecendo esta proposta  no decorrer desta disciplina. Profa  Ana Paula falou que é importante teorizar e 74 

criticar sobre os projetos de dissertação. Júnia Cambraia falou que a disciplina Metodologia enfocou a produção do 75 

conhecimento, o que é importante,  porque percorre todos os trabalhos do curso.  76 

Profa. Maria Lúcia comentou que a disciplina obrigatória é importante porque gera uma união no grupo de alunos, o que é 77 

um aspecto pedagógico relevante. Profa Jupira propôs que a disciplina tivesse duas partes: uma abordando “o que  é fazer 78 

pesquisa” e a definição do problema a ser desenvolvido na dissertação,  e uma segunda parte tratando da reflexão da 79 

produção do conhecimento. Profa. Maria Lúcia comentou sobre a dificuldade para  conciliar a orientação dela na disciplina 80 

e a orientação, as vezes divergente, dos orientadores.   81 

A representante discente Júnia Mortimer falou que é importante conhecer os trabalhos dos colegas para analisar  o seu 82 

processo de  construção científica. Este método utilizado na disciplina de Metodologia foi importante para ela. Prof. 83 

Renato sugeriu que no final da disciplina o aluno produzisse duas pranchas (sendo um banner)  para apresentação de seu 84 

projeto.  85 

 86 

2. Qualidade dos trabalhos de conclusão  87 

Profa Maria Lúcia afirmou que é imprescindível que o aluno se debruce sobre um assunto (problema) e se detenha e 88 

domine completamente o assunto para produzir uma boa dissertação/tese. Ela tem observado um declínio na qualidade das 89 

dissertações e verifica que, às vezes,  algumas se equivalem a Trabalhos Finais de Graduação. Está sentindo falta de 90 

densidade teórica . Professor Renato questiona se é atribuição do mestrando contribuir com a originalidade na dissertação 91 

ou se é atribuição do doutorando em sua tese. Profa. Maria Lúcia respondeu ao professor que não tem  obrigação, mas o 92 

incentivo à criatividade deve ser valorizado. Prof. Renato  entende que o Mestrado deve alentar pesquisas futuras, que 93 

compreende a originalidade da questão. Ele pensa que o domínio do conteúdo deve ser apreendido no Mestrado. Professor 94 

Stephane falou que não vê uma distinção clara entre mestrado e doutorado. A inspiração originária do NPGAU era  sobre  95 

Teoria  e História.  Pessoalmente,  acha que o NPGAU deve dar abordagem crítica e teórica em todas as áreas. As 96 

dissertações estão tendendo a ser estudos de caso, pragmáticas. Ponderou  que o grupo não pode perder a densidade teórica 97 

e isto vai destacar o NPGAU dos outros Programas.  98 

Plágio  99 

Em seguida debateu-se amplamente sobre o plágio.  100 

Profa Maria Lúcia sugeriu a eliminação da revisão bibliográfica (referencial teórico) nos trabalhos,porque, segundo ela,  101 

nesta parte é que surgem os plágios. Profa Jupira destacou a importância da revisão bibliográfica, que  contribui para  102 

acrescentar a perspectiva daquele pesquisador sobre o tema. Profa. Carmen falou que há necessidade de se esclarecer ao 103 

aluno o que é a prática do plágio e os limites de citação na linguagem acadêmica correta, porque algumas vezes o plágio é 104 

involuntário.  105 

 106 

Intervalo.  107 

Após intervalo,  a reunião teve continuidade.  108 

 109 

Profa. Fernanda fez uma síntese do que foi discutido,  ressaltando que a discussão não pode perder de vista as Normas 110 

Gerais de Pós-Graduação da UFMG e os indicadores de avaliação da CAPES. Por proposta do Professor Renato César 111 

foram levantados os pontos positivos e negativos do Programa, que foram  anotados no quadro para facilitar a visualização 112 

e comentários.  113 

             Pontos positivos:  114 

- Vários professores têm bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, tais como Carlos Antônio Leite Brandão, Denise 115 

Morado Nascimento, José dos Santos Cabral Filho,  Maria Lúcia Malard, Renato César Ferreira de Souza , Roberto Luís 116 

de Melo Monte-Mór,  Stéphane Huchet e Silke Kapp 117 

- 2 prêmios de dissertação da ANPUR  118 

- Nota 5 na Avaliação da Capes 119 

- Ótimos professores 120 

             Pontos Negativos 121 

- Excesso de créditos 122 

- Pouca densidade teórica 123 

- Simplificação entre projeto de pesquisa e resultado final  124 

- Pouco envolvimento na própria pesquisa 125 

- Plágio  126 

- Sistematização das informações pela UFMG 127 

- Falta de reconhecimento dos departamentos  128 

Departamentos  129 

Professor  Carlos Antônio  disse que falta uma ergonomia maior entre os professores do curso. Sente falta desta integração, 130 

que  daria uma melhor “cara” ao Programa. Deveria acontecer uma articulação maior do Programa com os departamentos.   131 

Profa. Maria Lúcia  falou que receia esta articulação com os departamentos. O NPGAU foi criado sem fronteiras 132 

departamentais.  O NPGAU permite que um professor atue em mais de uma  área, não importando o departamento.  133 



3. Linhas de pesquisa 134 

Profa Silke falou que desde a estruturação das linhas de pesquisa do NPGAU há cinco anos (2006), a situação mudou com 135 

a entrada de novos professores.Comentou que alguns professores podem atuar  em até duas linhas de pesquisa e propôs 136 

uma discussão para redefinição futura dessas linhas de pesquisa.  137 

Profa Fernanda procedeu à leitura das linhas de pesquisa.  138 

 139 

Área de Concentração: 140 

TEORIA, PRODUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO ESPAÇO  141 

 142 

Linhas de Pesquisa: 143 

Planejamento e dinâmicas sócio-territoriais: Aborda a problemática da produção do espaço urbano e metropolitano, a 144 

atuação dos diversos agentes produtores desse espaço e suas interfaces, bem como as estruturas socioespaciais resultantes. 145 

Esta leitura é feita sob diversas abordagens: evolução urbana, papel do Estado, gestão urbana e ambiental, entre outras. 146 

Produção, projeto e experiência do espaço e suas relações com as tecnologias digitais: Aborda os problemas teóricos e 147 

práticos da produção do espaço construído, incluindo os processos de projeto, construção e interação espaço-usuários, com 148 

ênfase na ampliação de tecnologias digitais nesses processos. 149 

Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e suas relações com outras artes e ciências : Aborda os problemas 150 

teóricos, históricos, analíticos e críticos da Arquitetura e do Urbanismo, numa perspectiva multidisciplinar, com ênfase em 151 

suas conexões com outros campos de saberes, notadamente as ciências sociais, as ciências humanas e as artes. 152 

 153 

Profa Silke explicou que atualmente as três linhas de pesquisa  refletem sua vinculação com os professores dos 154 

departamentos: 155 

Planejamento e dinâmicas sócio-territoriais – Professores Ana Clara Mourão Moura, Fernanda Borges de Moraes, Jupira 156 

Gomes de Mendonça e Roberto Luis de Melo Monte-Mór. 157 

Produção, projeto e experiência do espaço e suas relações com as tecnologias digitais – Professores Alexandre Monteiro 158 

de Menezes, Ana Paula Baltazar dos Santos , Carmen Aroztegui Massera, Denise Morado Nascimento, Flávio de Lemos 159 

Carsalade, José dos Santos Cabral Filho, Marcelo Pinto Guimarães, Maria Lúcia Malard, Otávio Curtiss Silviano Brandão, 160 

Renato César Ferreira de Souza e Silke Kapp.  161 

Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e suas relações com outras artes e ciências –  Professores André 162 

Guilherme Dornelles Dangelo, Carlos Antônio Leite Brandão, Celina Borges Lemos, Renata Moreira Marquez e Stéphane 163 

Huchet.  164 

 165 

4. Avaliação da Capes 166 

Ressaltou-se a responsabilidade de preenchimento e precisão de dados de todos os membros integrantes do  NPGAU. 167 

Concordou-se que para a proposição de  modificação curricular e de regulamento é necessário atentar para o que se tem 168 

valorizado na área de Arquitetura, Urbanismo e Design para se adequar as novas tendências, como por exemplo a 169 

internacionalização dos Programas. Com a recente mudança de coordenação da área é necessário novo posicionamento.  A 170 

Profa Maria Lúcia  lembrou que a Capes não passa para o conceito 6 Programas que ainda não tenham teses defendidas. 171 

Apenas no próximo triênio  a situação melhorará muito. Devido ao grande número de pesquisadores do CNPq e com 172 

grande produção intelectual  no próximo triênio  o Programa poderá liderar a área. Ela considera  importante uma 173 

discussão sobre o perfil do aluno: se serão alunos de Arquitetura e Urbanismo apenas ou serão aceitos alunos de outras 174 

áreas. O mestrado tem sido uma continuação da graduação. Os órgãos públicos estão exigindo  profissionais  com titulação 175 

de mestre. Será necessário repensar o processo de seleção dos candidatos. Discutiu-se a necessidade de esclarecer a linha 176 

de pesquisa do pós-graduando vinculada ao de seu orientador. Profa Jupira sugeriu que após a seleção , na hora da 177 

distribuição dos orientandos, seja determinada a linha de pesquisa que vai ser vinculada toda a produção do aluno e do 178 

professor quando for produção conjunta. Profa Fernanda sugeriu retirar do site a linha de pesquisa do professor. 179 

Profa. Maria Lúcia solicitou modificar o nome da linha de pesquisa ,  retirando  a última parte da descrição que diz “...  180 

com ênfase na aplicação de tecnologias digitais nesses processos.” Profa Maria Lúcia sugeriu, ainda,  que o Colegiado 181 

reveja os termos de referência para o próximo ano. Profa Silke observou  que alguns estão muito parecidos, precisando ser 182 

revistos. Esclareceu-se que o Termo de referência foi concebido para informar o que o professor está disposto a orientar e 183 

no que está trabalhando. Foi deliberado que a Profa Maria Lúcia fará uma revisão dos termos de referência e submeterá à 184 

aprovação do professor e do colegiado.  185 

 186 

Foram lidos os termos de referencia:  187 

Percepção, representação e produção na arquitetura contemporânea 188 

Professor Alexandre Monteiro de Menezes (Mestrado) 189 

Investigação dos processos de percepção, concepção, representação, comunicação e produção, utilizados pelos arquitetos 190 

durante o projeto, na era digital. Interesse no processo de desenvolvimento e comunicação de idéias arquitetônicas, as 191 

relações com as tecnologias digitais, suas influências e reflexos na produção e construção do objeto arquitetônico. Estudo 192 

sobre o processo criativo em arquitetura, através de reflexões sobre o nascimento de novos pensamentos e idéias em 193 

arquitetura, mediante a participação de experiências anteriores, da memória e do uso do computador. Metodologias de 194 

ensino voltadas para a arquitetura que explorem os recursos oferecidos pelas novas tecnologias informatizadas. 195 

  196 

Arquitetura como interface 197 

Professora Ana Paula Baltazar dos Santos (Mestrado) 198 

Arquitetura é entendida aqui como “todo espaço transformado pelo trabalho humano” (MOM). Enquanto interface social 199 

que depende diretamente da interação das pessoas, a arquitetura situa-se na esfera do evento (do acontecimento) sendo 200 



assim processo aberto, e não é vista apenas como substância (objeto plástico desenhado ou construído), o que a 201 

caracterizaria como produto fechado. A investigação da arquitetura como interface abrange desde a inclusão de 202 

mecanismos interativos nos espaços, criando ambientes híbridos (físico-digitais), até instrumentos e processos abertos que 203 

viabilizam a autoprodução. Tal investigação pretende a análise crítica e a proposição de interfaces, sejam elas físicas, 204 

digitais ou híbridas, concretas ou abstratas. São tópicos de interesse para a investigação: arquiteturas efêmeras, espaços 205 

como processos de produção abertos e não produtos acabados, autonomia dos usuários na 206 

produção dos espaços, arquiteturas interativas, instrumentos que viabilizem a simultaneidade de projeto, construção e uso, 207 

além de outras possíveis interfaces propostas pelos candidatos. 208 

  209 

Cultura Arquitetônica na formação da Arquitetura do Brasil e Patrimônio Cultural 210 

Professor André Guilherme Dornelles Dangelo (Mestrado e Doutorado) 211 

Estudo da produção da cultura arquitetônica no Brasil entre os séculos XVI e XX, abordando a formação da arquitetura 212 

religiosa, civil e oficial no Brasil e no mundo luso-brasileiro com base no aporte teórico-conceitual do trânsito de culturas, 213 

do estudo da tratadística, da produção dos 214 

arquitetos e dos manifestos e teorias ligadas à produção da arquitetura no Brasil. 215 

Estudo das questões relativas à teoria e à história da preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico no Brasil, 216 

abordando tanto o problema da memória sócio-cultural, quando o estudo das questões teóricas e críticas que condicionam 217 

as novas demandas contemporâneas sobre a reabilitação dos edifícios de valor cultural. 218 

Estudo das técnicas e dos processos vernaculares de construção e dos planos de reabilitação arquitetônica e urbanística de 219 

edifícios e conjuntos de valor histórico e cultural no Brasil e na Europa. 220 

  221 

Geoprocessamento no planejamento e gestão da paisagem urbana e cultural 222 

Professora Ana Clara Moura (Mestrado e Doutorado) 223 

Estudo de métodos e técnicas de geoprocessamento para a modelagem da paisagem urbana, ambiental e cultural. 224 

Exploração de formas de representação espacial, análise e síntese de variáveis e construção de estudos diagnósticos e 225 

prognósticos da questão urbana. Estudos de evolução temporal e de áreas potenciais e de restrições à ocupação antrópica. 226 

Há interesse especial no território do Quadrilátero Ferrífero, tanto nas ocupações urbanas como na gestão da paisagem 227 

cultural. 228 

   229 

Arquitetura, Humanismo e República 230 

Professor Carlos Antônio Leite Brandão (Mestrado e Doutorado) 231 

A pesquisa dedica-se a realizar estudos teóricos, históricos e críticos de arquitetura tendo como critério metodológico e 232 

axiológico a promoção do bem comum, do mundo público e da “humanidade do homem”, tal como entendida a partir de 233 

sua matriz renascentista. Ela se delimita em três eixos em torno dos quais desenvolver-se-ão as atividades:Estudar a 234 

formação e desenvolvimento da arquitetura renascentista atentando-se para sua interação com o surgimento do humanismo 235 

cívico e do “republicanismo” moderno e com os studia humanitatis do período. Comparece neste estudo, 236 

permanentemente, o cotejamento com a produção contemporânea, entrelaçando assim, e de forma indissociável, o estudo 237 

do passado, o exame do presente e a prospecção do futuro de nossos edifícios e cidades. 238 

Estudar a relação entre a produção arquitetônica, a produção artística e as ciências no quattrocento italiano e, ao mesmo 239 

tempo, examinar as condições e modos de produção e pensamento da arquitetura no ambiente transdisciplinar 240 

contemporâneo. 241 

Examinar sob a luz destas matrizes conceituais tanto a produção da arquitetura contemporânea quanto a história da 242 

arquitetura brasileira, especialmente entre o surgimento da república e o movimento modernista. 243 

 244 

Representações do espaço arquitetônico no cinema 245 

Professora Carmem Aroztegui (Mestrado) 246 

O espaço fílmico explora as dimensões vivenciais do espaço construído. Ele constitui um sofisticado dispositivo que 247 

permite a imersão do espectador na narrativa. Ainda que reinterpretado pelas novas mídias, desarticulado em instalações 248 

onde não existe narrativa ou nem mesmo uma sala de projeção, o espaço fílmico é um referente inevitável. A pesquisa 249 

estuda o espaço na produção audiovisual contemporânea, e também, explora o potencial de esta produção como ferramenta 250 

de investigação do espaço vivido. A temática da pesquisa inclui o estudo dos vínculos entre: 251 

Cinema e arquitetura a partir da fenomenologia e da teoria crítica; 252 

Gênero cinematográfico e estilo arquitetônico; 253 

Vivência e identificação fílmica e 254 

Evento e narrativa. 255 

  256 

História e teoria da arquitetura, da arte e da cidade e seus desdobramentos contemporâneos 257 

Professora Celina Borges Lemos (Mestrado e Doutorado) 258 

Aspectos culturais e estéticos que engendram a arquitetura, a produção do espaço e a experiência sociocultural. As 259 

condições e modalidades de preservação arquitetônica urbana e seus condicionantes na cidade contemporânea. As 260 

centralidades, os serviços e os estilos de viver nos centros urbanos e suas principais caracterizações. Cultura, identidade, 261 

memória e sociabilidade, convergências e aproximações no contexto urbano e suas formas de especialização. Teorias e 262 

análises sobre a arquitetura e a cidade na contemporaneidade. Estudo sobre a arquitetura brasileira e em especial as 263 

produções paulista e mineira. Reflexões sobre o espaço público e suas especificidades na arquitetura, na arte e na cidade 264 

contemporâneas. 265 

  266 

 267 



Práticas sociais na produção e no uso do espaço 268 

Professora Denise Morado Nascimento (Mestrado e Doutorado) 269 

Ao vivenciarem o espaço, as pessoas realizam o seu modo de ser e de agir, isto é, constroem o seu dia-adia. O espaço é 270 

meio estruturado e estruturante que carrega informações (culturais, ambientais, técnicas, sociais, econômicas, políticas e 271 

históricas) manifestadas pelas práticas sociais de quem produz e usa o espaço. Entende-se informação como aquilo que 272 

aciona as relações entre objetos, conteúdos e sujeitos; pressupõe-se que toda prática social é uma prática informacional, 273 

pois qualquer relação entre sujeitos pressupõe produção, transferência e uso de informação. A partir dessas considerações, 274 

trata-se de investigar criticamente: As condições contemporâneas de projeto, produção e uso do espaço urbano; Os 275 

aspectos das dinâmicas sócio-espaciais das cidades brasileiras e . As práticas compartilhadas através da mediação entre 276 

tecnologia, projeto, construção, informação,vivência e criatividade em torno dos agentes envolvidos nesses processos. 277 

Interesses de pesquisa: Open Building - Arquitetura Aberta; Processos de projeto e produção 278 

compartilhados da moradia e do espaço urbano; Praticas informacionais. 279 

  280 

Evolução urbana no Brasil 281 

Professora Fernanda Borges de Moraes (Mestrado e Doutorado) 282 

Produção do espaço urbano e dinâmicas sócioespaciais nos séculos XVI ao XXI, abordando a estruturação e 283 

transformações do(no) território brasileiro, desde as macroescalas das redes urbanas e da paisagem natural e cultural aos 284 

dos tecidos intraurbanos. Nossa abordagem orienta-se pelos aportes teóricoconceituais e metodológicos da pesquisa em 285 

História Urbana – privilegiando as diversas fontes documentais coevas, com destaque para os registros cartográficos e 286 

iconográficos, memórias histórico-geográficas e instruções, etc. – e visa contribuir na discussão sobre os caminhos 287 

teóricos e metodológicos do processo de urbanização brasileira, seu planejamento e gestão.  288 

  289 

Ensino de projeto de Arquitetura 290 

Professor Flávio de Lemos Carsalade (Mestrado) 291 

A pedagogia do ensino de projeto em Arquitetura. Técnicas e métodos didáticos ligadas ao ensino de projeto.  292 

  293 

Questões relativas ao ensino-aprendizado e a sua aplicação no campo específico da formação do arquiteto. 294 

Professor Flávio de Lemos Carsalade (Doutorado) 295 

Projeto arquitetônico e urbanístico em relação à pré-existência física e sócio-cultural 296 

Intervenções físico-espaciais em contextos pré-existentes. Estudo de metodologias projetuais e crítica das correntes de 297 

restauro arquitetônico e revitalizações urbanísticas. Interfaces entre arquitetura, urbanismo e cultura: questões de 298 

preservação do patrimônio histórico-artístico-cultural. 299 

 300 

Dinâmicas socioterritoriais e planejamento urbano e metropolitano na atualidade 301 

Professora Jupira Gomes de Mendonça (Mestrado e Doutorado) 302 

Até o início dos anos oitenta, o processo de formação de grande parte dos espaços metropolitanos brasileiros caracterizou-303 

se por um contínuo e acentuado crescimento, demográfico e espacial, tanto das capitais quanto dos municípios periféricos. 304 

As décadas seguintes apresentaram mudanças, com menor crescimento das cidades-pólo e permanência de taxas ainda 305 

altas de crescimento demográfico nos municípios periféricos, ainda que menores no período entre 2000 e 2010. 306 

Internamente, os territórios metropolitanos apresentam profundas diferenciações qualitativas, expressando o caráter 307 

desigual e excludente da sociedade brasileira. Tais diferenciações traduzem, historicamente, as variadas formas de 308 

atuação dos agentes que intervêm na produção do espaço urbano, notadamente o Estado e o capital privado. Diante desse 309 

quadro, faz-se importante desenvolver análises explicativas dos processos de estruturação recente do espaço urbano e 310 

metropolitano, notadamente as formas de distribuição populacional resultantes da mobilidade residencial, bem como a 311 

dinâmica imobiliária produtora dessa estruturação, de modo a informar políticas de gestão urbana e metropolitana. 312 

   313 

Design universal 314 

Professor Marcelo Pinto Guimarães (Mestrado e Doutorado) 315 

O design universal é um movimento pela transformação da prática profissional do 316 

designer/arquiteto/urbanista a partir do enfoque sobre desajustes entre as habilidades dos usuários num perfil diversificado 317 

e os recursos convencionais de tecnologia excludente. Evoluindo da busca formal, normativa e jurídica de serem 318 

garantidos os direitos pela acessibilidade ambiental e usabilidade do espaço construido, o design universal tem grande 319 

importância enquanto melhor resposta dos profissionais à crescente demanda por espaços inclusivos que acomodem 320 

pessoas ativas com deficiências distintas e a crescente população que envelhece numa razão exponencial. A pesquisa sobre 321 

design universal é multi-dimensional e envolve, portanto, a caracterização, o registro e a análise crítica das transformações 322 

ambientais do espaço construido para aplicação dos princípios do design universal em diferentes tipologias nos objetos, 323 

nos edifícios e nas cidades. Abrange ainda a exploração dos 324 

processos psico-sociais pelos quais a experiência de vida dos usuários com deficiência pode contribuir para a melhoria de 325 

qualidade das soluções de design e arquitetura que beneficiem a todos. Finalmente, explora metodologias de projetação, 326 

representação e de comunicação de novos conceitos sobre o uso ambiental compatíveis com a abordagem holística e multi-327 

disciplinar das ciências cognitivas, com as formas de atuação participativa dos usuários no processo de design, e com a 328 

contextualização da deficiência nos problemas de design com base na construção de uma sociedade inclusiva. 329 

 330 

O processo de projeto de arquitetura e urbanismo: tradição e atualidades 331 

Professora Maria Lúcia Malard (Mestrado e Doutorado) 332 

A criação colaborativa encontra inúmeras dificuldades no campo da Arquitetura, no qual a “obra de autor” tem uma 333 

tradição secular que, embora confira identidade profissional aos arquitetos, dificulta-lhes a interação com os eventuais 334 



parceiros de projeto.Entretanto, o atual fazer arquitetônico precisa incorporar profissionais de diversas áreas, pois a 335 

complexidade dos problemas do ambiente construído contemporâneo exige uma abordagem multidisciplinar. Essa 336 

multidisciplinaridade pode ser facilitada pelas Tecnologias de Informação-TI. Isso aponta para a urgente necessidade de se 337 

criarem interfaces para dar suporte às novas interações profissionais. Uma das aplicações das TI é a imersão virtual, onde 338 

se experimenta uma interação corporal com representações e modelos digitais através de gestos e movimentos corporais, 339 

criando a sensação de se adentrar a própria representação do ambiente tridimensional. A idéia de utilizar modelos 340 

tridimensionais estereoscópicos para simular a relação presencial tem tomado corpo em diversos campos de aplicação, que 341 

vão da avaliação perceptiva de edificações, ambientes urbanos, automóveis e aviões, ao trabalho colaborativo entre grupos 342 

de pesquisa, equipes interinstitucionais ou parcerias empresariais de produção. 343 

  344 

Teoria do projeto 345 

Professor Otávio Curtiss Silviano Brandão (Mestrado) 346 

A teoria do projeto propõe um distanciamento reflexivo em relação ao ato de se fazer projeto. Para tanto, emprega meios 347 

distintos dos usados por quem projeta. Enquanto projetamos estamos no registro do traço. Já para se fazer teoria estamos 348 

no registro da palavra e do número. A teoria do projeto busca explorar as relações frutíferas que podem se estabelecer 349 

entre esses registros, mas isso especificamente para aquele profissional que se interessa diretamente pela prática do projeto 350 

do espaço físico, seja ela em que escala for. Para além de suposições ingênuas que rezam que o registro do traço pode ser 351 

compreendido, esgotado ou decifrado pelos registros da palavra e do número, ou seja, ao invés de buscar conhecer o 352 

funcionamento de uma suposta máquina do mundo, numa posição de quem crê que, para fazer, é necessário primeiro 353 

saber, a teoria do projeto se propõe a conhecer um pouco acerca da especificidade do trabalho daquele que gosta do que 354 

faz, e de quem está sempre na posição de quem se propõe a aprender fazendo, e não apenas lendo ou fazendo contas. 355 

  356 

Arte e arquitetura contemporânea e suas relações com a produção socioespacial 357 

Professora Renata Marquez (Mestrado) 358 

Práticas espaciais e pensamentos críticos produzidos na fronteira entre a arte, a arquitetura e as ciências humanas. Novos 359 

territórios formados nos processos de constituição e disseminação do conhecimento espacial. Identificação e análise da 360 

emergência, na produção do espaço contemporâneo, de estéticas relacionais, cartografias subjetivas, micropolíticas 361 

territoriais, artesanias científicas, ações artísticas e outras iniciativas compartilháveis. Discussão da arquitetura, design, 362 

arte e ciência como veículos críticos no contexto das dinâmicas socioespaciais. 363 

  364 

O desenvolvimento de sistemas de tecnologia de informação para aplicação em espaços urbanos 365 

Renato César Ferreira de Souza (Mestrado) 366 

Uma variedade de expressões surgiu nos últimos anos para se referir aos recursos e ao apoio que asTecnologias de 367 

Informação-TIs permitem incorporar às soluções de problemas arquitetônicos e urbanos. "Ubiquitous Computing", 368 

"Augmented Architecture" ou ainda "Everyware" são algumas expressões cunhadas para caracterizar um debate que, em 369 

última instância, diz respeito à ecologia dos dispositivos e plataformas que, aplicados nos objetos e no ambiente, oferecem 370 

capacidades computacionais. A hipótese aqui é a de que o arquiteto pode contribuir positivamente para esse debate, através 371 

do desenvolvimento, criação e avaliação de aproximações teóricas e práticas que investiguem soluções físicas que utilizam 372 

eficientemente tecnologias digitais para qualificar lugares urbanos. Trata-se, portanto, de desenvolver suporte teórico e 373 

técnico para o emprego das TIs na cena urbana, pretendendo-se com isso auxiliar os arquitetos na criação de projetos para 374 

solucionar problemas que simultaneamente necessitam do desenho de intervenções físicas e do desenho do uso de 375 

componentes das tecnologias digitais. Esses componentes são os dispositivos eletrônicos, como os microprocessadores, 376 

sensores, etiquetas eletrônicas (tags), servomecanismos e outros itens que podem integrar sistemas computacionais. Por 377 

essas características, pretende-se o desenvolvimento de meios objetivos que permitam o trabalho conjunto entre as equipes 378 

envolvidas com as tecnologias em questão, valorizando-se a presença do arquiteto nesse debate. 379 

  380 

Organização do espaço e alternativas sócio-ambientais 381 

Professor Roberto Luís de Melo Monte-Mór (Mestrado e Doutorado) 382 

Novas formas de organização sócio-espacial e ambiental vêm se desenvolvendo a partir de um processo extensivo de 383 

urbanização e da conseqüente politização do espaço social. Tais novidades nas formas de produção, apropriação e 384 

organização do espaço social se apóiam principalmente nas questões ambientais e na mobilização sócio-política da 385 

sociedade contemporânea. As implicações teóricas e empíricas dessas novas formas de organização sócio-espacial vêm 386 

sendo pesquisadas em diversas áreas do conhecimento, com claros desdobramentos na área do planejamento urbano-387 

regional e ambiental, tendo como referência maior formas alternativas de organização da produção e de reprodução 388 

coletiva que se relacionam com as vertentes da economia popular e solidária. Diante disto, é importante buscar 389 

compreender a natureza da produção social do espaço e da urbanização no Brasil contemporâneo, investigando as novas 390 

tendências de organização sócio-espacial e ambiental, 391 

tanto teoricamente quanto nas suas manifestações concretas, a nível local e em suas articulações nas escalas regional, 392 

nacional e mundial. Conseqüentemente, questões ligadas à cultura e a novas formas de conhecimento que transcendem o 393 

âmbito estrito da ciência e da academia precisam ser trazidas para debate e articulação com as novas abordagens de 394 

planejamento urbano e sócio-espacial que se apóiam em ações horizontalizadas e metodologias participativas. 395 

  396 

Produção social do espaço cotidiano: teoria crítica e proposições 397 

Professora Silke Kapp (Mestrado e Doutorado) 398 

A produção do espaço cotidiano é um processo contínuo de construção, uso e transformação da moradia, do seu ambiente 399 

urbano e de outros espaços privados, coletivos ou públicos de finalidade potencialmente aberta. Há autonomia nessa 400 

produção quando indivíduos e grupos primários podem engendrar iniciativas locais, estabelecendo, por si mesmos, as 401 



regras e a estrutura do processo, em congruência com diretrizes urbanísticas e ambientais de alcance mais amplo e com 402 

livre acesso ao conhecimento técnico. Inversamente, a produção do espaço cotidiano determinada por especialistas (de 403 

sanitaristas a planejadores, de engenheiros a arquitetos), a partir de finalidades e meios dados a priori, significa 404 

heteronomia ou tutela da própria vida cotidiana, interditando possibilidades de emancipação social. Partindo 405 

do aparato conceitual de teorias críticas diversas (Marx, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Lefebvre, Gorz, Ferro, 406 

Harvey, Bourdieu, Illich etc.), trata-se de aprofundar a investigação teórico-crítica e, eventualmente, experimental-407 

propositiva sobre: a economia política da produção do espaço cotidiano; formas legitimadas e marginalizadas dessa 408 

produção; heteronomia e possibilidades de autonomia de usuários, construtores diretos e grupos primários; o papel do 409 

campo da arquitetura e do urbanismo; o papel da tecnologia e da tecnocracia; processos de planejamento, construção e uso 410 

e de articulação entre esses 411 

três aspectos, convencionalmente apartados entre si (autogestão, self-design, projeto contínuo, sistemas abertos, 412 

mutabilidade, interfaces).   413 

  414 

As manifestações espaciais no campo da arquitetura e das artes plásticas  415 

Stéphane Huchet (Mestrado e Doutorado) 416 

Trata das concepções e práticas modernas e contemporâneas do espaço. Trabalha as convergências entre campo plástico e 417 

campo tectônico: “environment”, ambientes, “site specificity”, instalação, interior arquitetônico, concepções do 418 

movimento e do tempo no espaço... Em inúmeras das reflexões que a sustentam, a produção artística moderna e 419 

contemporânea mostrou-se muito atenta às questões de “qualidade” espacial e experimental propiciada pelo espaço 420 

construído e habitado. As convergências entre arquitetura e arte não significam uma diluição de suas especificidades, mas 421 

um campo singular no qual linguagens ao mesmo tempo diferentes e afins convocam uma aparelhagem critica à qual as 422 

pesquisas realizadas precisam recorrer para encontrar as fontes susceptíveis de alimentar uma abordagem aberta e 423 

teoricamente rigorosa. A configuração articula teoria e história da arquitetura, teoria e história da arte, filosofia e, mais 424 

especificamente, uma aproximação fenomenológica capaz de direcionar as reflexões para uma revalorização da 425 

experiência “sensível” do espaço. 426 

 427 

Após a leitura dos termos de referencia retomou-se a discussão sobre as disciplinas. Profa Maria Lúcia sugeriu que 428 

houvesse uma disciplina âncora para cada linha de pesquisa. São ofertados Tópicos em Arquitetura e Urbanismo para 429 

aqueles professores que estão ingressando no Programa e ainda não tem uma disciplina própria com oferta anual. Profa. 430 

Silke Kapp falou que uma disciplina não ser tópico dá prestígio à disciplina,  mas a real importância é o perfil da 431 

disciplina. Prof. Renato comentou que a disciplina deve ser de interesse geral. Profa Silke  comentou que a oferta de 432 

disciplinas optativas permanentes dão identidade ao Programa. Como relatado anteriormente, o Programa deverá criar 433 

novas disciplinas para os professores que estão ingressando no Curso. 434 

 435 

A reunião foi interrompida para ser continuada no dia seguinte. 436 

 437 

Continuando a reunião 3ª/2012 com a presença dos professores: Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora), Jupira 438 

Gomes de Mendonça(Sub-coordenadora), Ana Paula Baltazar dos Santos, Silke Kappe Stéphane Huchet, Ana Clara 439 

Mourão Moura, André Guilherme Dornelles Dangelo, Carlos Antônio Leite Brandão, Carmen Aroztegui Massera, Celina 440 

Borges Lemos, Denise Morado Nascimento, Flávio de Lemos Carsalade, Maria Lúcia Malard  e Renato César Ferreira de 441 

Souza e da representante discente Maria Clara Maciel Silva Bois.  Profa Fernanda reiniciou a reunião  fazendo uma 442 

rapidíssima recapitulação da reunião anterior com destaque para a discussão do perfil do pós-graduando,  atualmente 443 

profissionais de órgãos públicos, professores de escolas particulares, profissionais que já trabalharam algum tempo no 444 

mercado de trabalho e para o amplo debate ocorrido sobre a disciplina de Metodologia da Pesquisa Aplicada à Arquitetura  445 

e ao Urbanismo. 446 

 447 

5. Internacionalização  448 

 449 

A Coordenadora sugeriu que se  passasse à discussão da internacionalização . Comunicou que no ano passado  houve uma 450 

reunião na PRPG  sobre internacionalização, a qual  evidenciou a precariedade  de diversos aspectos para o pleno 451 

intercâmbio internacional. A PRPG sugeriu convidar professores visitantes, apesar do impedimento do baixo valor da 452 

diária. Profa Fernanda comentou que o esforço da internacionalização é um esforço de troca. Citou alguns exemplos como 453 

o evento  Colóquio Alberti  que envolveu  França, Itália, Portugal e Brasil e que em breve ocorrerá em um destes países. 454 

Com a colaboração do Professor Otávio Brandão foi possível a ida dos Professores Flávio Carsalade e Fernanda de Moraes 455 

para  ministrarem cursos e workshops na Universidade de Catalunya, e a vinda do Professor Eduardo Arroyo para também 456 

ministrar workshop para a pós-graduação .  Outra participação internacional é a ida da doutoranda Patrícia Silva Gomes  457 

para Lily-França através do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior- PDSE.  458 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão lavrando a presente ata 459 

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado do NPGAU. 460 


