
Ata da 12ª/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 1 
Urbanismo, realizada em 19 de dezembro de 2013, às 14h30min, na sala 300 da Escola de 2 
Arquitetura da UFMG, convocada em caráter extraordinário através de mensagem eletrônica 3 
datada de 17/12/2013 para atender pauta única: Solicitação de reconsideração de decisão de 4 
indeferimento do requerimento de trancamento total de matrícula no 2/2013 de interesse do 5 
mestrando Paulo Roberto Lamac Júnior. Compareceram à reunião os seguintes membros do 6 
Colegiado: Titulares: Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora do 7 
Colegiado), Ana Clara Mourão Moura (Subcoordenadora do Colegiado) e Stéphane Huchet e a 8 
representante discente Doutoranda Camila Marques Zyngier. Suplente: Professora Doutora 9 
Jupira Gomes de Mendonça. Justificaram ausência, as Professoras Doutoras Silke Kapp e 10 
Denise Morado Nascimento. A Profa. Fernanda Borges de Moraes iniciou a reunião lendo, na 11 
íntegra, correspondência encaminhada ao Colegiado em 11/12/2013 pelo mestrando Paulo 12 
Roberto Lamac Júnior solicitando reconsideração da decisão do Colegiado de indeferimento 13 
de seu requerimento de Trancamento Total de Matrícula no 2º semestre de 2013, deliberada 14 
em reunião de 27/11/2013 (em anexo). A Professora lembrou o percurso do aluno no Curso, 15 
destacando os pontos que comprovam um desempenho acadêmico bastante aquém das 16 
expectativas e que justificaram a decisão do Colegiado de indeferimento de seu requerimento 17 
de Trancamento Total de matrícula. O mestrando Paulo Roberto Lamac Júnior ingressou no 18 
Programa no 2o. semestre de 2012, e apresenta o seguinte histórico escolar no Curso: 19 
Disciplinas cursadas 2012/2 20 

Disciplina Carga 
horária/ 
créditos 

Frequência Nota Con-
ceito 

Situação 

Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo II: Cultura, economia 
e política na Arquitetura e 
Urbanismo 

30h/a - 02 I 95 F Reprovado  

Metodologia da Pesquisa 
Científica Aplicada à Arquitetura 
e Urbanismo 

45h/a -03 S 74 C Aprovado 

Aspectos contemporâneos do 
Planejamento Urbano e 
metropolitano 

45h/a -03 S 60 D Aprovado 

Disciplinas cursadas 2013/1 21 

Disciplina Carga 
horária/ 
créditos 

Frequência Nota Con-
ceito 

Situação 

Sistemas de tecnologias de 
informação aplicados ao espaço 
arquitetônico e urbano 

45h/a -03 S 100 A Aprovado 

Teorias do espaço e do 
planejamento urbano 

45h/a -03 S 90 A Aprovado 

Disciplinas cursadas 2013/2 22 

Disciplina Carga 
horária/ 
créditos 

Frequência Nota Con-
ceito 

Situação 

Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Supporting planning 
processes by the use of 
dynamics visualization 

15h/a – 01 - - - Trancamento 
parcial de 
matrícula 
aprovado em 
reunião de 
02/10/2013 

Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo II: Geoprocessamento 
no planej. e gestão da paisagem 
urbana .e cultural 

30h/a - 02 I 00 F Reprovado  

Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo II: Planejamento, 
gestão das cidades e 
manifestações coletivas 

30h/a - 02 I 10 F Reprovado 



O quadro explicita que o aluno, ainda que, por não ser bolsista, tenha o prazo de defesa 23 

estipulado em 30 meses para a defesa de sua dissertação, conforme estabelecido no 24 

Regulamento do NPGAU, deveria ter cumprido seus créditos nos 12 meses iniciais no curso, 25 

de modo a assegurar os 18 meses restantes às pesquisas e redação da dissertação, mas, no 26 

entanto, o discente integralizou apenas 12 dos 21 créditos exigidos. Além disso, contabilizou 27 

três reprovações, o que significa seu desligamento automático do Programa, conforme 28 

estabelecem as Normas Gerais da Pós-graduação/PRPG-UFMG: "Art. 76. O estudante que 29 

obtiver conceito E ou F mais de uma vez na mesma ou em diferentes atividades acadêmicas 30 

será automaticamente excluído do curso." O mestrando também não realizou o Seminário de 31 

Dissertação (Exame de Qualificação de Mestrado) no prazo estipulado pelo Regulamento do 32 

NPGAU: "Art. 58. Entre o 8  (oitavo) e o 16  (décimo sexto) mês do curso, o estudante de 33 

mestrado apresentará seu projeto definitivo de dissertação, na forma regulamentada pelo 34 

Colegiado, o qual ficará registrado na Secretaria do NPGAU." A Profa. Fernanda B. de Moraes 35 

destacou que o Programa notificou todos os alunos dessa exigência de apresentação do 36 

seminário por via de vários e-mails, tendo, inclusive, enviado ofício ao mestrando, pelos 37 

Correios, informando que o prazo estava se esgotando, com recebimento deste Ofício pelo 38 

estudante comprovado através de AR. Em resposta à solicitação de informações sobre a data 39 

da banca do Seminário de Dissertação, o Colegiado foi informado pela orientadora, Profa. Dra. 40 

Maria Lúcia Malard, que seu último contato com o referido mestrando deu-se através de e-mail 41 

de 05/07/2013, do qual não obteve resposta. Em 25/11/2013, a Secretaria do NPGAU recebeu 42 

a solicitação de Trancamento Total de matrícula do aluno e, a pedido da Coordenadora, 43 

encaminhou solicitação de manifestação da orientadora, Profa. Dra. Maria Lúcia Malard, que 44 

enviou parecer informando, dentre outros aspectos, que as razões apresentadas para o 45 

Trancamento não possuíam conexão com a pesquisa a ser desenvolvida para a Dissertação. 46 

Baseado no desempenho insatisfatório do aluno no curso e na iminência de uma segunda 47 

reprovação em disciplina, e consequente desligamento do curso, conforme relatado na reunião 48 

de 27/11/2013 pela Profa. Ana Clara Mourão Moura, responsável pela disciplina “Tópicos em 49 

Arquitetura e Urbanismo II: Geoprocessamento no planejamento e gestão da paisagem urbana 50 

e cultural”, na qual o aluno estava matriculado no 2º/2013, o Colegiado indeferiu a solicitação 51 

de Trancamento Total de matrícula no 2º/2013 de interesse do mestrando Paulo Roberto 52 

Lamac Júnior. Continuando, a Profa. Fernanda B. de Moraes relatou que, dias depois da 53 

reunião, recebeu informação da Profa. Raquel Garcia Gonçalves de que o referido mestrando 54 

seria reprovado também na disciplina "Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Planejamento, 55 

gestão das cidades e manifestações coletivas", por ela ofertada neste 2o. semestre de 2013, 56 

por ausência. A Coordenadora esclareceu que a decisão do Colegiado foi enviada ao aluno 57 

através do OFÍCIO NPGAU 95/2013, de 28/11/2013, via Correios, com retorno do AR 58 

atestando seu recebimento em 05/12/2013. Em resposta ao Ofício, o aluno encaminhou o 59 

pedido de reconsideração da decisão do Colegiado do NPGAU, reiterando as razões 60 

profissionais que justificam, no seu entendimento, seu desempenho inadequado no curso, e se 61 

comprometendo a integralizar seus créditos no próximo semestre, apresentar seu Seminário de 62 

Dissertação no início de fevereiro de 2014 e defender sua Dissertação no início de 2015, sem 63 

extrapolar os 30 meses inicialmente previstos para a duração do curso. Após discussão, o 64 

Colegiado decidiu, por unanimidade, pelo não acolhimento da solicitação do estudante Paulo 65 

Roberto Lamac Júnior de reconsideração do indeferimento de seu requerimento de 66 

Trancamento Total de matrícula no 2º semestre de 2013, ratificando as razões que justificaram 67 

o indeferimento, acima descritas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a 68 

presença de todos e encerrou a sessão e eu, Maria Paula Borges Berlando, Auxiliar 69 

Administrativo do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 70 

EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros 71 

do Colegiado. Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013. 72 


