
Ata da 11ª/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, realizada  em 27 de novembro de 2013, às 14h30, na sala 300 da Escola de 
Arquitetura da UFMG. Compareceram à reunião os professores Ana Clara Mourão Moura, 
Fernanda Borges de Moraes (como Presidente), Silke Kapp e Stéphane Huchet;a 
representante discente doutoranda Camila Marques Zyngier e como convidada a funcionária 
Maria Paula Borges Berlando, que deverá assumir a Secretaria do Colegiado no próximo ano. 
Justificaram ausência, as Professoras Denise Morado Nascimento (titular) e Jupira Gomes de 
Mendonça (suplente). 
 
Expediente: Foram aprovadas as atas das reuniões 9ª/2013 de 02/10/2013 e 10ª/2013 de 
30/10/2013. 
 
Pauta :  
 
1) Homologação de atas de bancas examinadoras: Foram homologadas as atas das 
defesas: 
- Exame de Qualificação de Maria da Graça Andrade Dias, realizado no dia 04 de novembro de 
2013. O  trabalho intitulado “Patrimônio em ruínas: memórias, existências e perspectivas”; foi 
aprovado pela banca composta pelos professores doutores André Guilherme Dornelles 
Dangelo (orientador), Celina Borges Lemos(NPGAU) e Flávio de Lemos Carsalade (NPGAU). 
- Projeto de Dissertação de Deborah Cimini Cancela Sanches, apresentado no dia 19 de 
novembro de 2013. O trabalho intitulado “A produção do espaço na comunidade indígena 
Xacriabá” foi aprovado pela banca composta pelos professores doutores Roberto Luís de Melo 
Monte-Mór (orientador), Ana Maria Rabelo Gomes (coorientadora - FAE-UFMG), Renata 
Moreira Marquez (NPGAU) e Rogério Correia da Silva (FAE-UFMG).    
Foram aprovadas as bancas examinadoras de Defesa de Tese, a saber:  
 
Fernanda Guimarães 
Goulart 

-Stéphane Huchet (Orientador -EA-UFMG) 
-Maria Rosa Cervera Sardá –(MUPAAC/Espanha) 
- Luiz Alberto Brandão Santos (FALE-UFMG) 
- Christus Nóbrega (IdA-UnB) 
- Vera Chacham (FAFICH-UFMG) 
- Renata Marquez – suplente (EA-UFMG) 
- Fernanda de Moraes – suplente (EA-UFMG) 

“Urbano Ornamento: um 
inventário de grades 
ornamentadas em Belo 
Horizonte (e outras belezas)” 

Glaucinei Rodrigues 
Corrêa  

- Marcelo Pinto Guimarães (Orientador -EA-UFMG) 
- Ruth Verde Zein (Universidade Presbiteriana Mackenzie)  
- Ana Maria Rabelo Gomes –(FAE-UFMG) 
- Paulo Roberto . Andery–(EE/UFMG)  
- Otávio Curtis Silviano  Brandão (EA-UFMG) 

Projetos de arquitetura: um 
estudo sobre a aprendizagem 
na prática 

 

Lívia de O. Monteiro  - Fernanda Borges de Moraes (Orientador -EA-UFMG) 
- Jupira Gomes de Mendonça (NPGAU-UFMG)  
- Daniela Abritta Cota (UFSJ) 
- Sônia Rabello de Castro (UERJ) 
- Sabaté Bel (UPC/Espanha) 

“Espacialidades e 
Especificidades: As operações 
urbanas consorciadas como 
ferramenta de planejamento e 
gestão do espaço”   

Viviane Zerlotini da 
Silva  

- Silke Kapp (Orientador -EA-UFMG) 
- Henrique Tahan  Novaes (UNESP) 
- Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) 
- Francisco de Paula Antunes Lima (EE-UFMG) 
- Lia Vargas Tiriba (UFF) 

Espaços coletivos de trabalho: 
entre a produção e a 
reprodução 

Lucas Veloso de 
Menezes  

-Roberto Luís de Melo Monte-Mór (Orientador -EA-UFMG) 
-Ester Limonad (UFF) 
- Marlene Oliveira Teixeira de Melo (CI-UFMG) 
- Heloísa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) 
- Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) 

“O fim da cidade ou a cidade 
sem fim? dispersão, 
suburbanização e centralidade 
no urbanismo do século XXI” 

 
As bancas examinadoras de Defesa de Tese de Marcela Alves de Almeida, Paola Rogêdo 
Campos e Sílvio Romero Fonseca Motta ainda não foram definidas pelos orientadores e o 
Colegiado delegou à Coordenadora a  aprovação “ad referendum” destas bancas. 
Foram aprovadas as bancas examinadoras de Exame de Qualificação, a saber:  
 



André Luiz Prado de 
Oliveira 
 

Ao fim da cidade: uma 
análise socioambiental de 
conjuntos habitacionais nas 
bordas da metrópole  

Silke Kapp (orientadora) 
Heloísa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) 
Cibele Saliba Rizeck (USP-SC) 
Rogério Palhares (EA-UFMG) 

Carlos Alberto Batista 
Maciel 
 

 Maria Lúcia Malard (orientadora) 
Carlos Alberto Ferreira Martins (USP-SC) 
José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG) 
Maurício Laguardia Campomori (suplente) 
Renato Luiz Sobral Anelli (suplente)  

Marcos Felipe Sudré 
Souza 

Cidades à margem: o espaço 
da reprodução coletiva na 
fronteira do capital 

Roberto  Monte-Mór (orientador) 
Silke Kapp (EA-UFMG) 
Ana Cláudia Duarte Cardoso – (UFPA) 

  
O Colegiado delegou à Coordenadora a aprovação das bancas de Exame de Qualificação dos 
doutorandos  Flávia Ballerini, Maria Fernandes Caldas e Marilia de Fátima Dutra de Àvila 
Carvalho. 
2) Produção Acadêmica: Foram aprovadas as produções acadêmicas das doutorandas: 
-  Maria da Graça Andrade Dias: 
- DIAS, Maria da Graça Andrade. Patrimônio em ruínas: desafios para preservação. In: 1º 
Seminário do NPGAU, n.1, 2013. Belo Horizonte-MG. Anais ... Belo Horizonte: EAUFMG, 
NPGAU, 2013. 1 CD. 
- DIAS, Maria da Graça Andrade. Igreja de Nossa Senhora do Monte: história, identidade e 
preservação. In: Arquimemória 4, 2013. Salvador - BA. Anais...Salvador: IAB-BA, 2013. 1 CD. 
- DIAS, Maria da Graça Andrade. Igreja de Nossa Senhora do Monte: memória e identidade. In: 
Congresso Internacional arte, patrimônio e museus, 2013. Lisboa, Portugal, FBAUL. Anais 
Lisboa: FBAUL, 2013. 1CD. 
- DIAS, Maria da Graça Andrade. Igreja de Nossa Senhora do Monte: memória e identidade. 
Vox Musei, Lisboa, v.1, n.2, p.295-308, julho-dez, 2013.  
- Marcela Silviano Brandão Lopes  
- LOPES, Marcela Silviano Brandão. MORADO NASCIMENTO, Denise. Por uma tessitura de 
saberes. In: Congresso Internacional de Ensino. O que é uma Escola de Projeto na 
Contemporaneidade. Questões de Ensino e Crítica  do Conhecimento, 2013, São Paulo. 
Anais... São Paulo, Mackenzie, 2013. P.551 -570.  (ISSN 2318-3284) 
3)Trancamento de disciplina:  Foi aprovado o trancamento da disciplina “Métodos 
Qualitativos Aplicados à Demografia II”- POP871 – solicitado pela  doutoranda Fabiana Oliveira 
Araujo e justificada por sua orientadora. 
Em seguida, o Colegiado avaliou o requerimento de trancamento total de matrícula no segundo 
semestre de 2013 do mestrando Paulo Roberto Lamac Júnior, justificado em razão de 
compromissos profissionais do estudante. Anexo ao requerimento a orientadora – Profa Maria 
Lúcia Malard – encaminhou correspondência esclarecendo que: “considerando que as razões 
do trancamento apresentadas por seu orientando são de ordem profissional, sem conexão com 
a dissertação em desenvolvimento, entendo que cabe ao Colegiado a análise do requerimento, 
pois é o Colegiado que detém as informações necessárias para avaliar o impacto do 
trancamento para o curso”. Após discussões, o Colegiado decidiu indeferir a solicitação de 
trancamento total de matrícula do estudante. 
4)  Transferência de nível; Foram lidos os pareceres dos Professores Carlos Antônio Leite 
Brandão, Roberto Luís de Melo Monte-Mór e Maria Lúcia Malard que compõem a Comissão 
Examinadora do Processo de Transferência de Nível do mestrando Pedro Morais para o nível 
de Doutorado. O Colegiado aprovou a transferência de nível considerando: a excelência do 
projeto de dissertação apresentada pelo estudante em Seminário realizado em 13 de agosto de 
2013; a produção acadêmica do discente e a consistência e a originalidade do projeto de 
pesquisa que o aluno pretende aprofundar no Doutorado. A transferência de nível foi aprovada, 
com defesa de dissertação, que deve ocorrer até 28 de fevereiro de 2014.  
Nesta oportunidade, foi aprovada a Atividade Acadêmica de Pós-graduação desenvolvida por 
Pedro Morais, sob a orientação do Professor Flávio de Lemos Carsalade, sobre o tema: 
“Trânsito de idéias na América Latina: modernidades, pós-modernidades e 
contemporaneidades metropolitanas”, com carga horária de 15 horas equivalendo a 01 crédito.  



5) Coorientação: A Coordenadora leu correspondência da Profa Andréa Zhouri informando ter 
concluído a coorientação da doutoranda Carolina Herrmann Coelho de Souza, com a ciência 
do orientador da estudante. O Colegiado registrou ciência do fato.   
6) Oferta de disciplina: Foram aprovados o tema e a ementa para a disciplina “Tópicos em 
Arquitetura e Urbanismo I: Espaço, evento e narrativa”, a ser oferecido pela  Profa. Carmen 
Aroztegui no 1º semestre de 2014. 
7) PNPD/CAPES: Foi apresentado o Resultado da Seleção do Programa Nacional de Pós-
Doutorado PNPD/CAPES, emitido pela Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Jupira Gomes de Mendonça, Carlos Antônio Leite Brandão e José dos Santos Cabral Filho: 
Rodrigo Espinha Baeta (1º lugar), Stephen Thomas Buckman (2º lugar), Samy Lansky (3º 
lugar) e Patrícia Thomé Junqueira Schettino (4º lugar). A coordenadora apresentou, em 
seguida, carta do candidato classificado em primeiro lugar, informando impedimento pessoal 
para assumir a bolsa em Belo Horizonte. Sendo assim, será convocado o segundo classificado 
na seleção. O Colegiado decidiu indicar o Professor Roberto Luis de Melo Monte-Mór para 
orientar o segundo classificado, Stephen Thomas Buckman, que será comunicado a respeito. 
Foi estabelecido o prazo de 13 de dezembro de 2013 para o candidato responder sobre o 
interesse em assumir a bolsa.   
8) Reconhecimento de título: O Colegiado aprovou o parecer favorável emitido pela 
Professora Celina Borges Lemos em relação ao processo de reconhecimento de diploma de 
Master of Arts obtido na University of Westminster, na Inglaterra, de interesse de Andrea 
Fonseca.  
9) Assuntos diversos: 
a) Processo de seleção: A Coordenadora informou que a comissão examinadora do processo 
de seleção se reuniu para definição do calendário e termos de edital da seleção. A comissão 
sugeriu ao Colegiado decidir sobre a inclusão de Artigos Publicados como documentação 
obrigatória na inscrição para os candidatos ao Doutorado. O Colegiado decidiu pela inclusão de 
um texto integral publicado pelo candidato ao doutorado como primeiro autor. 
Foi aprovada a bibliografia indicada para a seleção ao mestrado do próximo ano:  
-Revista UFMG. Belo Horizonte, v.20, n.1-357 jan./jun 2013. Disponível para download em 
(HTTPS://www.ufmg.br/revistaufmg/pdf/REVISTA_20_web.pdf ); - NESBITT, Kate. Uma nova 
agenda para a arquitetura: antologia teórica, 1965-1995. São Paulo: CosacNaify, 2006. 659p. 
((Face Norte)) ISBN 8575035053 (enc.) 
b) A Coordenadora apresentou solicitação do Professor Fernando Luiz Lara para oferecimento 
de uma disciplina de 15 horas no primeiro semestre de 2014, sobre o tema “Desenhando 
instituições: Espaços públicos na América Latina”. O Colegiado aprovou a solicitação.  
c) Foi homologada a alteração do nome da disciplina “Geoprocessamento no planejamento e 
gestão da paisagem urbana e cultural”, que está sendo criada sob a responsabilidade da Profa 
Ana Clara Mourão Moura, para “Geoprocessamento na modelagem paramétrica da ocupação 
territorial”. 
d) A representante discente reivindicou a intervenção do Colegiado junto aos professores que 
lançaram “notas provisórias” visando atender ao prazo estipulado pelo Sistema Acadêmico e 
não as revisaram até o momento. A representante pede para revisar as notas porque está 
prejudicando os alunos em candidaturas a concursos públicos, doutorado-sanduíche, 
comprovações profissionais e outros.   
e) A representante discente informou que a Comissão Eleitoral está protocolando 
documentação referente à eleição da representação discente do NPGAU junto ao Diretório 
Acadêmico da Escola de Arquitetura. Em seguida o DA-EA enviará formalmente para o 
NPGAU e para a Diretoria a indicação da representação.  
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. 


