
Ata da 5a/2012 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 
Urbanismo, realizada  em 10 de maio de 2012, às 14:00 horas, na sala 300 da Escola de 2 
Arquitetura da UFMG. Compareceram à reunião as professoras Ana Paula Baltazar, Fernanda 3 
Borges de Moraes (Presidente), Jupira Gomes de Mendonça e Silke Kapp e a representante 4 
discente Junia Mortimer Cambraia.. Justificou ausência o professor Stéphane Huchet.   5 
Pauta:  6 
1.Aprovação do processo seletivo 2012: Profa Fernanda Borges de Mores apresentou o 7 
resultado do processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 8 
Urbanismo no segundo semestre de 2012. Na oportunidade a Profa. Jupira sugeriu que para o 9 
próximo processo seletivo seja designado um professor como membro fixo da banca 10 
examinadora para que não haja diferença na avaliação . Também para o próximo processo 11 
seletivo, Profa Silke sugeriu que o orientador indicado pelo candidato convide os outros 12 
membros da banca com afinidade com o tema da pesquisa a ser analisada, para distribuição 13 
equivalente dos candidatos entre professores da mesma área. Profa. Fernanda citou a 14 
formação das bancas deste ano: 15 
Mestrado: Professores Ana Paula Baltazar dos Santos, Jupira Gomes de Mendonça e 16 
Stéphane Huchet.  17 
Doutorado - Banca 1: Stéphane Huchet, Flávio Carsalade e Fernanda de Moraes. 18 
Doutorado - Banca 2: Denise Morado, Maria Lúcia Malard e Silke Kapp. 19 
Doutorado – Banca 3: Ana Clara Mourão Moura, Jupira Mendonça e Roberto Monte-Mór. 20 
Profa Jupira citou os critérios de seleção do Mestrado: a) O exame do Curriculum Vitae que 21 
considerou o  desempenho acadêmico e experiência científica, técnica e artística, publicações 22 
e premiações; b)  O exame do Plano de Pesquisa considerou  clareza, objetividade, pertinência 23 
e relevância, no âmbito do "Termo de Referência de Pesquisa" escolhido pelo candidato como 24 
primeira prioridade, e viabilidade físico-financeira de realização da pesquisa no prazo de 24 25 
meses; c) A argüição oral considerou a capacidade de argumentação do candidato, a 26 
correlação entre o Plano de Pesquisa e o Curriculum Vitae e o grau de comprometimento do 27 
candidato. No Doutorado  foram considerados: a) O  Exame do Curriculum Vitae, que 28 
considerou o desempenho acadêmico e experiência científica, técnica e artística, publicações e 29 
prêmios; b) O Exame de apresentação do Projeto de Pesquisa para Tese, seguido de arguição 30 
oral, considerou a clareza e objetividade do candidato, a pertinência e relevância da proposta e 31 
sua viabilidade físico-financeira no prazo máximo de 48 meses. Observou-se que uma vaga do 32 
mestrado não foi preenchida.  Houve três candidatos excedentes no doutorado e foi aprovada a 33 
solicitação junto à Pró-Reitoria de Pós-graduação de três vagas extras.  34 
Após análise dos critérios de avaliação e das notas computadas o resultado foi aprovado por 35 
unanimidade. (resultado anexo).  36 
2.Solicitação de vagas para 2013: A coordenadora do NPGAU apresentou o formulário de 37 
solicitação de vagas à PRPG preenchido e comentou que o NPGAU tem capacidade 38 
aproximada de orientação de 84 vagas. Foi decidido solicitar para 2013, 12 vagas para o 39 
Doutorado e 23 para o Mestrado. 40 
3.Recredenciamento dos professores junto ao NPGAU: Foi aprovado o recredenciamento 41 
pleno dos professores: Carlos Antônio Leite Brandão (D), Celina Borges Lemos(D), José dos 42 
Santos Cabral Filho (D), Jupira Gomes de Mendonça(D), Renato César Ferreira de Souza (M), 43 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (D) e Silke Kapp (D). Foi também aprovado o credenciamento 44 
pleno para Mestrado do Professor Roberto Eustaáquio dos Santos. Além destes, foi aprovado o 45 
credenciamento como colaborador do Professor Otávio Curtiss Silviano Brandão,  observados 46 
os critérios de credenciamento do NPGAU.    47 
4. Oferta de disciplinas para o segundo semestre letivo. 48 
Inicialmente,  convidou-se a professora Silke Kapp para assumir a disciplina  Metodologia da 49 
Pesquisa Científica Aplicada à Arquitetura e ao Urbanismo, que aceitou o encargo.. Em 50 
seguida, alguns professores manifestaram suas preferências de horário e semestre a ofertar 51 
disciplinas. A coordenadora acompanhará a composição do quadro de ofertas.  52 
Foi pedido a atualização das bibliografias no site do NPGAU. A coordenadora informou já ter 53 
solicitado, anteriormente,  aos professores o envio da atualização das bibliografias. 54 
5. Edital para eleição dos membros do colegiado e coordenação. Profa. Fernanda lembrou aos 55 
presentes que terminará o mandato dos membros do Colegiado em junho e julho e apresentou 56 
minuta de edital a ser enviada à Diretoria. A minuta foi aprovada, a saber: 57 



EDITAL Nº  031/2012 – SEC/DIR 58 
PROVIMENTO DE CINCO VAGAS NO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 59 
ARQUITETURA E URBANISMO – NPGAU  60 
       O DIRETOR DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS  GERAIS, 61 
Professor Flávio de Lemos Carsalade, no uso de suas atribuições  de acordo com o Art. 13 do 62 
Regimento Geral da UFMG, comunica a quem interessar, que se encontra  aberta inscrição  para 63 
provimento de cinco vagas de membro titular(e respectivo suplente) do Colegiado do Programa 64 
de Pós-graduação em Arquitetura  e Urbanismo. 65 
O mandato de três membros titulares(e respectivos suplentes) será para o período de 66 
16/06/2012 a 15/06/2014. O mandato de dois membros titulares (e respectivos suplentes) será 67 
de 25/07/2012 a 24/07/2014). As inscrições  poderão  ser feitas  na  Secretaria  do  NPGAU  até  68 
às 16 horas do dia 14/06/2012. As  eleições  serão  realizadas  no  dia  15/06/2012  no  horário 69 
de 9 às 11h30  e de 14 às 16 horas na Secretaria do NPGAU.  O universo de eleitores e elegíveis 70 
será constituído do corpo permanente  do Programa. A apuração ocorrerá às 16 horas do dia 15 71 
de junho de 2012, no NPGAU. Belo Horizonte, 15 de maio de 2012.  72 
Professor Flávio Lemos Carsalade -Diretor da Escola de Arquitetura  73 

 74 
6. Homologação de defesas; 75 
Foram homologadas as aprovações das atas de defesas de dissertação ocorridas neste 76 
primeiro semestre de 2012, a saber:  77 
 78 
Mestrando (a)/Data da 
defesa 

Banca examinadora  Título da Dissertação 

Ana Carolina Maria Soraggi 
19/03/2012 
 

Jupira Gomes de Mendonça 
Geraldo Magela Costa 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór  

A ampliação do mercado da moradia e a 
expansão do espaço metropolitano periférico. 
Um estudo sobre a produção de moradia para o 
“segmento econômico” em Juatuba/MG 

Aziz José Oliveira Pedrosa 
27/03/2012 
 

André  Dangelo 
Myriam A. R. de Oliveira 
Ivo Porto de Menezes 
Celina Borges Lemos  

“José Coelho de Noronha: Artes e Ofícios nas 
Minas Gerais do Século XVIII” 

Beatriz Campos Fialho 
14/03/2011 
 

Celina Borges Lemos 
Rodrigo Almeida Bastos 
Ítalo  Itamar C. Stephan - UFV      

“Da cidade universitária ao Campus da 
Pampulha da UFMG: arquitetura e urbanismo 
como materialização do ideário educacional 
(1943-1975)" 

Paula Gomes Cury 
15/03/2012 
 

Fernanda de Moraes 
Carmen Arozteguy  
Cristina Meneguello  

Patrimônio + Educação , 
Políticas de gestão  – novas perspectivas, largas 
possibilidades  

Tiago Domingues Carvalho  
30/03/2012 
 

Stéphane Huchet  
Renata Moreira Marquez 
Augustin de Tugny 

““Um possível lugar da obra de arte: reflexões a 
partir de um exercício empírico” 

 79 
A homologação dos alunos que ainda não entregaram seus volumes finais está condicionada à 80 
apresentação dos mesmos.  81 
7. Estudos Especiais: Foi aprovado Estudo Especial para o mestrando Luiz Felipe Gomes de 82 
Almeida e para as doutorandas  Maria Fernandes Caldas e Paola Rogêdo Campos, com 83 
duração de  30 horas-aula e 01 crédito. Conteúdo : Leitura e discussão do livros de ABRAMO, 84 
Pedro. A Cidade Caleidoscópica: coordenação espacial e convenção urbana: uma perspectiva 85 
heterodoxa para a economia urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. Aprovado.     86 
8. DINTER. Profa. Fernanda comunicou que a Universidade Federal da Fronteira do Sul enviou  87 
manifestação de interesse  para realização de DINTER com o NPGAU. Foi solicitado que seja 88 
aprovada minuta para o edital Capes 2012. O Colegiado sugere aguardar para o próximo ano. 89 
O Colegiado sugeriu, ainda, que a coordenadora faça uma visita àquela  Universidade para 90 
concretizar as ações de implantação do DINTER que será benéfica para o NPGAU enquanto 91 
ação colaborativa com Universidade emergente.  92 
9. PROAP. A coordenadora informou que apresentará a proposta de gastos para 2012, assim 93 
como a prestação de contas de 2011,  na próxima reunião. 94 
10. Outros assuntos: a) Cadastro de Discentes. Profa Fernanda informou que alguns alunos 95 
ainda estão “presos” no Cadastro de discentes por não ter entregue a dissertação em pdf. São 96 
poucos mas tentaremos resolver a questão enviando carta para os mesmos colaborarem na 97 
entrega de seus trabalhos finais. b) A coordenadora informou que o aluno Juliano Nemer foi 98 
excluído do sistema por falta de matrícula. Esclareceu-se a questão informando que o aluno na 99 
realidade efetuou matricula mas indevida. No acerto de matricula a secretária excluiu a 100 
matricula do aluno, ficando o mesmo em situação irregular. Foi aprovada a reinclusão do aluno 101 
pelo Colegiado do NPGAU.   102 



Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a 103 
sessão lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros 104 
do Colegiado do NPGAU. 105 


