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a
/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 

Urbanismo, realizada  em 03 de maio de 2013, às 14horas, na sala 300 da Escola de Arquitetura 2 

da UFMG. Compareceram à reunião os professores Ana Clara Mourão Moura,  Celina Borges 3 

Lemos,  Fernanda Borges de Moraes (como Presidente) Denise Morado Nascimento e a 4 

representante discente Lorena Melgaço da Silva Marques. Justificaram ausência os professores 5 

Silke Kapp (titular), Ana Paula Baltazar dos Santos(suplente)  e Stéphane Huchet (titular).   6 

Processo de reconhecimento de título de Ana Paula Assis: Professora Fernanda de Moraes 7 

apresentou o processo de reconhecimento de título de Master in Architecture and Urban Culture 8 

obtido na Universitat Politécnica de Catalunya em 24/11/2003 por Ana Paula Silva de Assis e 9 

leu as correspondências constantes do processo. Informou que a candidata já havia submetido o 10 

título para revalidação em 2004 e foi lido o parecer emitido pela Profa Silke Kapp, naquela 11 

ocasião,  e aprovado em reunião de Colegiado de 28/06/2004: “... Mérito: ... O trabalho aborda 12 

um tema pertinente às discussões contemporâneas na área de Arquitetura e Urbanismo, com 13 

informações atualizadas e boa estrutura. No entanto,  as análises e a crítica dessas informações 14 

são insuficientes, em abrangência e profundidade. O trabalho não corresponde à dissertação de 15 

mestrado requerida pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do NPGAU 16 

da UFMG.  Conclusão: Considerando os elementos acima apresentados, especialmente a questão 17 

concernente ao trabalho final (item 3), somos contrários ao reconhecimento do título de “Master 18 

in Architecture and Urban Culture”, obtido por Ana Paula Silva de Assis na Universitat 19 

Politécnica de Catalunya, como equivalente ao título de “Meste em Arquitetura e Urbanismo” 20 

pela UFMG.  ...”.     No processo consta carta em que a candidata informa já ter solicitado a 21 

revalidação , ter conhecimento do parecer com  o qual concorda,     respeita e argumenta que as 22 

Normas Gerais da Pós-graduação hoje são outras, inclusive a regulamentação sobre 23 

reconhecimentoe revalidação de diploma. Tais como o artigo 3º da Resolução Complementar nº 24 

01/2007 de 08/11/2007. Considerando esta nova legislação e tendo reformulado o trabalho sob 25 

orientação de professora da PUC Minas, a candidata submete novamente o trabalho para 26 

avaliação pela UFMG.  27 

Professora Celina Borges afirmou  que este trabalho é fraco e tem análise crítica insuficiente.  28 

Professora Ana Clara leu parecer emitido por ela numa situação similar em que a Instituição em 29 

que se desenvolveu o trabalho é reconhecida mas que o trabalho era fraco , no entanto, ela 30 

aprovou o reconhecimento considerando que o papel do Colegiado é avaliar a instituição e não o 31 

trabalho, que já foi submetido a banca examinadora ou avaliação pela instituição no exterior.  32 

Em seguida foi avaliado o trabalho. Profa Fernanda havia consultado a Profa Silke Kapp (que 33 

não pode comparecer a esta reunião) sobre a possibilidade de aprovar o reconhecimento do 34 

título.    Os membros do Colegiado,  considerando que o trabalho de Ana Paula Silva de Assis  35 

foi reestruturado,à luz das novas normas de reconhecimento de título pela UFMG que valorizam 36 

o status acadêmico da instituição emissora do título original e não seu conteúdo e  apesar do 37 

trabalho não condizer com os trabalhos desenvolvidos no NPGAU, aprovou o parecer emitido 38 

pela Profa Fernanda de Moraes , a saber: “... Mérito: ... Contudo, é notório que os programas de 39 

pós-graduação no Brasil são mais exigentes no que diz respeito à estruturação e apresentação 40 

formal de uma investigação científica, ao passo que em outros países, há expectativas diferentes 41 

em relação aos trabalhos desenvolvidos nos mestrados, sobretudo a partir do Acordo de Bolonha. 42 

Assim, reiteramos que UPC é uma instituição  séria e reconhecida, o que configura um dos 43 

aspectos que embasa a avaliação positiva ao trabalho, ressalvadas as diferenças de formatos de 44 

redação e estruturação da investigação.  Voto: Tendo em vista a excelência da instituição 45 

outorgante; a adequação de conteúdo, carga horária e estrutura do programa de pós-graduação 46 

que conferiu o título de Mestre à solicitante, e tendo em vista a avaliação dos aspectos formais da 47 

dissertação apresentada, somos, s.m.j. favoráveis ao reconhecimento do diploma de Master in 48 

Architecture and Urban Culture, obtido por Ana Paula Silva de Assis junto à Universitat 49 

Politécnica de Catalunya, como equivalente ao de Mestre em Arquitetura e Urbanismo da 50 

UFMG. ... “. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 51 

encerrou a sessão e eu, Renata Albuquerque de Araújo,  secretária do Colegiado de Pós-52 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 53 

assinada pelos membros do Colegiado do NPGAU. 54 


