
Ata da 7a/2012 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 
Urbanismo, realizada  em 11 de junho de 2012, às 14:00 horas, na sala 300 da Escola de 2 
Arquitetura da UFMG. Compareceram à reunião os professoras Ana Paula Baltazar, Fernanda 3 
Borges de Moraes (Presidente),  Jupira Gomes de Mendonça, Silke Kapp e Stéphane Huchet   4 

 5 

Pauta:  6 

Modificação curricular: A reunião iniciou-se com o debate sobre a modificação 7 

curricular discutida na reunião de 05 de março de 2012. Profa Ana Paula  comentou 8 

que foi discutida a eliminação dos créditos da pós-graduação. Profa Silke lembrou que 9 

foi também comentado que os candidatos “assustam” com o número de créditos 10 

exigidos nos cursos do Programa. Ela disse que fez um levantamento comparativo com 11 

outros cursos  e que os créditos exigidos aqui são em menor quantidade do que em 12 

outros Programas. Profa Fernanda colocou seu temor sobre a operacionalização da 13 

extinção dos créditos,  o que exigiria dos orientadores um maior rigor em relação aos 14 

seus orientandos.  Profa Fernanda lembrou que há uma pressão dos outros Programas 15 

para a existência dos créditos. Profa Silke perguntou como nós vamos formalizar o que 16 

nós vamos decidir. Hoje nós já admitimos que o pós-graduando cumpra Atividade 17 

Acadêmica de Pós-graduação  com atribuição de créditos. Nesta atividade  pode ser 18 

elaborado um paper como avaliação final. Professor Stéphane consultou Profa Silke se 19 

ela é a favor de manter os 27 créditos e defende a formatação da Atividade Acadêmica 20 

de Pós-graduação. Profa Silke disse que as normas devem ser cumpridas e é a favor 21 

que o doutorando trabalhe em seu projeto de tese, o que deve ser creditado de alguma 22 

forma. Profa. Fernanda citou que o regimento da UFMG deve ser cumprido. Professor 23 

Stéphane comentou que há um receio em se cancelar os créditos, mas entende que 24 

isto pode ser pioneiro.   25 

Em seguida,  foi tratado o assunto da internacionalização. Profa Ana Paula disse que 26 

um impedimento é a quantidade de créditos exigidos. Propôs diminuir os créditos em 27 

disciplinas. Profa Silke, coordenadora na época da última modificação curricular, 28 

informou que a idéia inicial era o doutorando cursar duas disciplinas além do 29 

aproveitamento dos créditos do  mestrado. Entende que foi um erro colocar desta 30 

forma porque não foi pensada a diversidade de situações que podem ocorrer com 31 

alunos advindos de diferentes Instituições. Profa Fernanda colocou que há alunos 32 

formados em outras áreas e que não podem ministrar aulas nos cursos de Arquitetura 33 

e Urbanismo e Design da UFMG. Profa Ana Paula citou que o MEC liberou 34 

profissionais de diversas áreas para orientar trabalhos finais de pós-graduação. Profa. 35 

Jupira entende que deve haver um mínimo de disciplinas a ser cumprido.  Profa Ana 36 

Paula sugeriu que sejam cadastrados créditos para tese. Defende a mudança 37 

pensando no aluno do exterior que vem cursar muitas disciplinas aqui.  38 

Profa Silke questionou se a carga horária despendida pelo aluno em Estágio Docência 39 

equivale ao número de horas creditadas. Em seguida pensou-se em exigir que o  pós-40 

graduando cursasse a disciplina de seu orientador,  obrigatoriamente. Profa Fernanda 41 

leu parte do Regulamento do Programa sobre aproveitamento de estudos, atividades e 42 

de créditos. Profa Silke ponderou se é melhor “radicalizar” ou efetuar a mudança aos 43 

poucos. Profa Jupira considera mais prudente alterar aos poucos. Falou da história do 44 

NPGAU  que só foi bem avaliado após se igualar à área.  Disse que é para deixar para 45 

“radicalizar” quando o Programa for nota 7 no conceito da Capes quando poderia  ditar 46 

as regras por ser Programa de referência na área.  47 

Profa Silke propôs duas situações:  48 

Situação 1 – sair de 27 créditos e passar para 18 49 

Situação 2 – Sair de 27 créditos e exigir 8. 50 

Profa Ana Paula consultou se no Regulamento falava a exigência de créditos. Em 51 

seguida foi feita avaliação comparativa com outros Programas da área como IIPUR-52 

UFRJ, UFBA, USP e outros. 53 

Após esta discussão, foi proposta a seguinte redução do número de créditos exigidos: [ 54 

20 créditos no total, sendo 16 em disciplinas e 4 em Atividades Acadêmicas 55 

Complementares. Dentre os 16 créditos em disciplinas, 4 seriam em Estágio Docência.  56 



Foi proposto ainda extinguir disciplinas que não são ofertadas regularmente como   57 

“Teoria do Projeto de Arquitetura e Urbanismo” e “Representação e Expressão na 58 

Arquitetura Contemporânea”.  59 

Em seguida, foi solicitada a  inclusão de dois assuntos na pauta: 60 

2) 2.1) Internacionalização: Profa Ana Paula relatou sobre o convênio entre a Bauhuas 61 
Universität Weimar (grupo Urban Studies and Social Research do Instituto Europäische 62 
Urbanistik) e o NPGAU - DAAD/CAPES Probral I - 2013. O projeto, "Produção do espaço e 63 
transformação social: autonomia via sociologia urbana", está sendo fundamentado pelas 64 
pesquisas do Lagear e do MOM, e deve ser enviado pela universidade Alemã para o DAAD até 65 
dia 30 de junho e enviado para CAPES pelo Programa até 30 de julho. O professor 66 
responsável pelo convênio na Bauhaus será  Frank Eckardt e na UFMG embora a Profa Ana 67 
Paula Baltazar esteja a frente do Projeto  (junto com a discente  Lorena Marques , que fez o 68 
contato co o professor Frank Eckardt e escreveu boa parte do texto do projeto), o convênio 69 
deverá ser coordenado pela Profa Silke Kapp  ou José dos Santos Cabral Filho  (que 70 
concluíram o doutorado há mais de 5 anos). Estão incluídos inicialmente no convênio os 71 
docentes Ana Paula Baltazar, Silke Kapp, José dos Santos Cabral Filho, Fernanda Borges de 72 
Moraes, Jupira Gomes de Mendonça e Ana Clara Mourão Moura. A duração do convênio será  73 
de 2 anos (começando em 2013 e indo até final de 2014), sendo prorrogável se tudo der certo. 74 
2.2) Vinda do Professor Jonathan Charley, com verba CAPES/PROAP/PRPG de professor 75 
visitante. O professor virá em novembro com a missão de trabalhar com pesquisas do MOM  e 76 
ofertar uma disciplina de 30 horas na pós-graduação . As Profas Ana Paula e Silke  ficarão 77 
responsáveis pela disciplina juntamente com o Professor Charley.  78 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a 79 
sessão lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros 80 
do Colegiado do NPGAU. 81 


