
  Ata da 10ª/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, realizada  em 30 de outubro de 2013, às 14h30min, na 
sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram à reunião os 
professores Fernanda Borges de Moraes (como Presidente), Denise Morado 
Nascimento, Silke Kapp e Stéphane Huchet e, como convidada,  a representante 
discente doutoranda Camila Marques Zyngier. Justificou ausência a Profa. Ana Clara 
Mourão Moura. 
 A coordenadora deu as boas vindas aos presentes e iniciou a reunião solicitando 
autorização para inverter os itens de pauta para discutir os pontos relativos a 
modificação do regulamento do NPGAU e as minutas dos editais de seleção de 2014 
no final da reunião.  
Pauta :  
1) Grade curricular: 
Profa Jupira Gomes de Mendonça enviou proposta de modificação da ementa de sua 
disciplina “Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano”, a 
saber: “Revisão bibliográfica sobre o debate nacional e internacional contemporâneo 
relativo aos atuais desafios para o planejamento  urbano e metropolitano, no 
quadro de grandes transformações  em nível mundial. Concepções atuais de 
planejamento e gestão urbana e metropolitana no Brasil. Princípios e práticas de 
planejamento territorial urbano-metropolitano no Brasil após a Constituição de 
1988.” Aprovado. 
Professor Carlos Antônio Leite Brandão apresentou solicitação de modificação da 
carga horária da  disciplina que ministra “Arquitetura, Cidade e Ciências Humanas” 
para 60 horas-aula semestrais. Aprovado.   
2) Homologação de defesa: 
- Foi homologada a ata de defesa de dissertação de  Wanderson Duarte de Souza 
Garcia , realizada em 06 de junho de 2013. O  trabalho intitulado “Através das 
fachadas: a projeção mapeada em Arquitetura e seus possíveis desdobramentos 
espaciais”; foi aprovado, com correções, pela banca composta pelos professores 
doutores Carmen Aroztegui Massera (orientadora- NPGAU-EA - UFMG),Fernanda 
Borges de Moraes (NPGAU-EA-UFMG) e Alexandre Monteiro de Menezes (NPGAU-
EA-UFMG).  A orientadora Carmen Aroztegui Massera atestou em 21 de outubro de 
2013 que as alterações exigidas pela banca foram cumpridas pelo estudante.  
- Foi homologada a ata de defesa de dissertação de  Márcia Campos Moreira Tófani, 
realizada em 25 de outubro de 2013. O trabalho intitulado “Requalificação de 
hospitais: Um estudo sobre intervenções físico-espaciais em dois grandes edifícios 
hospitalares em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil”; foi aprovado pela banca 
composta pelos professores doutores  Maria Lúcia Malard (orientadora- NPGAU-EA-
UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (NPGAU-EA-UFMG) e Antônio Luiz Pinho Ribeiro 
(Hospital das Clínicas – UFMG).   
3) Ofertas de disciplina 2014/1. Foi aprovado o quadro de oferta de disciplinas 
do primeiro semestre letivo de 2014 (anexo).  
Os professores Juliana Torres de Miranda, José Augusto Pessoa e Vanessa Borges 
Brasileiro apresentaram proposta de disciplina para ser ofertada junto ao NPGAU no 
primeiro semestre de 2014, mas, devido ao grande número de disciplinas a serem 
ofertadas naquele semestre, o Colegiado decidiu aprovar a oferta das disciplinas 
para o segundo semestre de 2014. Além disso,  solicitar a estes professores para 
revisar o programa das disciplinas para se adequarem à carga horária de  15 horas-
aula, o que corresponde a um “Tópico em Arquitetura e Urbanismo I”.  O Colegiado 
destacou a importância da regularidade na oferta de disciplinas e na sua 
distribuição equitativa entre os dois semestres letivos do ano.   



4) Adiamento do prazo de defesa: Foi lida correspondência da doutoranda 
Fernanda Guimarães Goulart que solicita 15 dias de prazo na entrega de sua tese, 
justificando  este atraso com o enorme tempo demandado para desenhar 
vetorialmente as imagens de seu objeto de estudo e  preparar as pranchas para 
integrar a tese. Foi aprovada a entrega da tese para o dia 31 de janeiro de 2014.  
Em seguida, foi lida correspondência da mestranda Camila Costa solicitando 
adiamento do prazo de defesa para fevereiro de 2014 e justificando o atraso por 
sobrecarga de trabalho profissional e dificuldade no planejamento de prazos. Foi 
avaliado o parecer de sua orientadora Profa Maria Lúcia Malard, o qual informava 
que a aluna não havia entregue  os capítulos dois, três e quatro. O Colegiado 
decidiu não acatar o pedido da mestranda, devendo a mesma ser excluída por 
decurso de prazo. 
5)Bancas examinadoras:Foram aprovadas as seguintes bancas examinadoras:  
- Exame de Qualificação da doutoranda Maria da Graça Andrade Dias: professores 
doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador – NPGAU), Celina Borges 
Lemos (NPGAU) e Flávio de Lemos Carsalade (NPGAU). Banca no dia 04/11/2013;  
- Exame de Qualificação de Ricardo dos Santos Teixeira : professores doutores 
Fernanda Borges de Moraes (orientadora-NPGAU), Roberto Luís de Melo Monte-Mór 
(CEDEPLAR-UFMG) e Cláudio Rezende Ribeiro (UFRJ).Banca no dia 29/11/2013; 
- Exame de Qualificação de Reginaldo Magalhães de Almeida: professores doutores 
Celina Borges Lemos (orientadora – NPGAU), Roberto Luís de Melo Monte-Mór 
(CEDEPLAR-UFMG) e Klaus Chaves Alberto (UFJF). Banca no dia 02/12/2013; 
- Defesa de tese da doutoranda Viviane Zerlotini da Silva: professores doutores  
Silke Kapp (orientadora-EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos(EA-UFMG), 
Henrique Tahan Novaes (UNESP), Francisco de Paula Antunes Lima  (EE-UFMG) e 
Lia Tiriba (Ciências Sociais _UFF). Banca prevista para o dia 26/02/2014; 
- Exame de Qualificação do doutorando André Luiz de Oliveira Prado: professores 
doutores Silke Kapp (orientadora – EA_UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa 
(IGC-UFMG), Cibele Risek (USP) ou Adauto Cardoso (UFRJ). Foi aprovado 
excepcionalmente, visto que não há um membro do NPGAU na composição da 
banca examinadora, conforme previsto no regulamento vigente. A professora Silke 
Kapp esclareceu que no novo regulamento, já em tramitação, a participação de 
membro do NPGAU no Exame de Qualificação é apenas “preferencial” e não 
“obrigatória”. Banca prevista para 24/02/2014. 
6) Aproveitamento de estudos; Foi revista a decisão tomada na última reunião 
de concessão de três créditos para o mestrando  Liszt Vianna por ter cursado a  
disciplina “História Social da Arquitetura e do Urbanismo Modernas” na USP 
entendendo-se tratar de disciplina com caráter  “eletivo”. Neste caso o aluno terá  9 
créditos aproveitados.  
7) Trancamento de disciplina: Foram aprovados os trancamentos parciais de 
matrícula:  
-Doutorando Aziz José de Oliveira Pedrosa – disciplina: Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo II: Historiografia da Arquitetura.  
-Mestrando Liszt Vianna Neto–disciplina:Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Historiografia da Arquitetura. 
8) Produção acadêmica: Foram aprovadas as produções acadêmicas: 
 - PEDROSA, Aziz José de Oliveira. Considerações sobre a talha dourada em Minas 
Gerais . In: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, vol.20, nº26.2013. ISSN: 1413-
2095 (pág.55-72)   - Qualis B2 
- PEDROSA, Aziz José de Oliveira. Notas sobre a gestão do patrimônio cultural no 
município de Caeté. In: Extraprensa (USP). Ano VII, nº12- Junho 2013. Qualis B4. 
 



9) Atividade Acadêmica de Pós-Graduação: 
- Aziz José de Oliveira Pedrosa – Solicitou, com a anuência do orientador,  04 
créditos relativos a Atividade Acadêmica de Pós-Graduação por ter publicado artigo 
em periódico qualificado pela Capes como Qualis B2 na área de Arquitetura e 
Urbanismo:  

PEDROSA, Aziz José de Oliveira Pedrosa. Uma oficina de talha na Sé de 
Mariana. O fazer artístico e o contrato de trabalho.In: Varia História, Belo 
Horizonte, vol.29, nº50, p.605-639, mai/ago 2013. 

Aprovado.   
- Professora Fernanda de Moraes apresentou ementa de Atividade Acadêmica de 
Pós-Graduação equivalente a dois créditos, desenvolvida pelas pós-graduandas  
Fabiana de Oliveira Araujo, Marina Carneiro Bernardes Moss, Paula Carvalho 
Louzada e Larissa Pirschiner de Oliveira Vieira com o tema “Discussão, avaliação e 
crítica da legislação mineral brasileira frente às exigências ambientais em vigor”. 
Aprovado.   
- Profa Fernanda de Moraes apresentou ementa de Atividade Acadêmica de Pós-
Graduação equivalente a dois créditos desenvolvida por sua orientanda Iracema 
Generoso de Abreu Bhering com o tema “Discussão , avaliação e crítica dos estudos 
e modelos de morfologia urbana (limitações, potenciais e métodos que devem ser 
agregados para superar suas deficiências /limitações). Relações e delimitações dos 
campos de atuação do planejamento  urbano e desenho urbano e aportes da 
morfologia urbana.”. Aprovado.   
10) Transferência de nível: Foi apresentada a documentação do mestrando Pedro 
Henrique de Almeida Morais que reivindica transferência de nível para o doutorado, 
mediante recomendação da banca examinadora registrada na ata de apresentação 
de seu projeto de pós-graduação. Foi designada a comissão composta pelos 
professores Roberto Luís de Melo Monte-Mór, Maria Lúcia Malard e Carlos Antônio 
Leite Brandão, como titulares, e Renato César Ferreira de Souza, como suplente,  
para examinar o processo e emitir parecer a ser apreciado na próxima reunião de 
Colegiado.  
11)Regulamento do NPGAU: A Profa Fernanda apresentou a versão corrigida do 
novo regulamento do NPGAU contendo as observações colocadas na reunião do 
corpo docente do Programa, realizada em 24 de outubro último. O Colegiado 
aprovou as modificações do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, que será encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
para aprovação.  
12) Edital seleção 2014: Foram discutidos o calendário e os termos dos editais 
para o processo de seleção dos cursos de mestrado e doutorado de 2014. Foram 
designados os nomes para compor a banca de seleção dos dois cursos: Professores 
Carlos Antônio Leite Brandão (titular) e André Guilherme Dornelles Dangelo 
(suplente), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (titular) e Jupira Gomes de Mendonça 
(suplente) e José dos Santos Cabral Filho (titular) e Flávio de Lemos Carsalade 
(suplente). Os professores serão consultados e indicarão a bibliografia para a prova 
escrita do mestrado.  
13) Assuntos diversos: 
a) Estágio Docência: Foi apresentado a relação dos pós-graduandos que estão 
ministrando Estágio Docência (anexo) nos cursos de graduação da Escola de 
Arquitetura;  
b) Representação discente. A discente Camila Zyngier apresentou os informes 
sobre o processo de eleição da representação discente junto ao Colegiado.  
c) Representação discente junto à biblioteca da EA. Atendendo a demanda da 
Chefia da Biblioteca da Escola de Arquitetura, foi enviado email aos pós-graduandos 



solicitando a indicação de um representante discente do NPGAU  junto à Comissão 
da Biblioteca. Considerando a manifestação do mestrando Pedro Morais  o 
Colegiado designou o estudante como representante discente junto à Comissão da 
Biblioteca da EA. 
d) Facebook.  Foi consultado ao Colegiado sobre o interesse do NPGAU criar  uma 
conta no Facebook como  ferramenta para divulgação do processo de seleção. A 
representante discente comentou que seria mais importante a manutenção da 
página do NPGAU sempre atualizada. A utilização do Facebook demandaria muito 
trabalho devido a necessidade de atualização diária dessa ferramenta. Profa Silke 
concordou com a aluna. Ficou decidido então priorizar os esforços na atualização do 
site do NPGAU e não em criar novas ferramentas de divulgação.  
e) Evento. Professora Fernanda de Moraes informou que o Professor André 
Guilherme Dornelles Dangelo está organizando o evento IX Congresso luso-
brasileiro de História da Arte em homenagem aos 200 anos de morte de Antônio 
Francisco Lisboa – o Aleijadinho. O evento se realizará de 02 a 05 de novembro de 
2014. O Colegiado aprovou o apoio do Programa no financiamento de passagens 
para convidados, caso necessário.  Alguns pós-graduandos já estão trabalhando no 
evento como: Luiz Cruz, Patrícia Urias, Aziz Pedrosa.  
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão e eu, Renata Albuquerque de Araújo,  secretária do Colegiado de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, lavrei a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado do NPGAU. 


