
Ata da 3a/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 

Urbanismo, realizada  em 15 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, Fernanda Borges 3 

de Moraes (como Presidente), Denise Morado Nascimento, Silke Kapp e Stéphane Huchet. 4 

Como representante discente convidada compareceu a doutoranda Lorena Melgaço da Silva 5 

Marques.    6 

1) Recredenciamento de docentes. Foram analisadas e aprovadas as solicitações de 7 

recredenciamento como orientadores no NPGAU dos professores:  8 

Ana Clara Mourão Moura – Docente Permanente - Doutorado 9 

Ana Paula Baltazar dos Santos – Docente Permanente - Mestrado 10 

2) Aprovação de bancas examinadoras. Foram aprovadas as seguintes bancas examinadoras: 11 

- Exame de Qualificação de Marcela Silviano Brandão Lopes – Profa. Denise Morado 12 

Nascimento (orientadora), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), Pedro Fiori 13 

Arantes (UNIFESP/SP).  Data: 18/06/2013 – 14 horas 14 

- Exame de Qualificação de Ricardo dos Santos Teixeira – Profa Fernanda de Moraes 15 

(orientadora), Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Cláudio Resende (UFRJ). 16 

Apresentação prevista para junho próximo. 17 

- Defesa de Dissertação de Luiz Felype Gomes de Almeida: Profa Jupira Gomes de Mendonça 18 

(orientadora), Roberto Luís de Melo Monte-Mór e Fernanda Furtado. Data: 19 de julho, 14 19 

horas. 20 

A Profa. Fernanda B. Moraes comentou que em função do grande número de defesas de 21 

teses/dissertações/qualificações ocorridas no início do ano, o Programa ficou com dificuldades 22 

em relação à sua disponibilidade de recursos e, em razão disso, encaminhou correspondência ao 23 

Prof. Ricardo Santiago Gomez, Pró-Reitor de Pós-graduação da UFMG, solicitando uma 24 

complementação de verba para 2013. A Professora esclareceu que foi atendida em sua 25 

solicitação, mas o Pró-Reitor advertiu que não garantiria o apoio para a vinda de professores 26 

externos para bancas de qualificação. Foi comentado que, não sendo possível a vinda de 27 

convidados externos, sem prejuízo para a avaliação dos trabalhos, a colaboração destes 28 

professores poderia se fazer através de pareceres escritos ou participação através de Skype. Foi 29 

recomendado manter membros externos de Belo Horizonte e arredores. Há recursos de fontes de 30 

taxas que podem garantir diárias e passagens. 31 

3) Homologação de defesas. Foram homologadas as defesas de dissertação apresentadas na 32 

Escola de Arquitetura: 33 

André Guazzelli Afonso – dissertação intitulada " Superfícies Midiáticas Urbanas ", no dia 21 34 

de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Renato César Ferreira de 35 

Souza (orientador- EA-UFMG), Gabriel Malard Monteiro (USP), Jairo Câmara (UEMG) e 36 

Celina Borges Lemos (EA-UFMG). 37 

Danielle Stuart Oliveira - dissertação intitulada “Acessibilidade e interação social: 38 

Comportamento social em face de problemas de mobilidade no Parque Ecológico da 39 

Pampulha” no dia 04 de abril de 2013, perante a seguinte Banca: Professores Doutores Marcelo 40 

Pinto Guimarães (orientador- EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Regina Cohen 41 

(FAU-UFRJ).  42 

Fabiana Oliveira Araújo - dissertação intitulada “Campo-cidade-região - Transformações 43 

prováveis a partir da implantação de empreendimentos mineradores no Norte de Minas Gerais” 44 

no dia 21 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Roberto Luís de 45 

Melo Monte-Mór (orientador- CEDEPLAR-UFMG), Simone Lessa (UNIMONTES), Fernanda 46 

Borges de Moraes (EA-UFMG) e Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG).  47 

Leonardo Bicalho Polizzi – dissertação intitulada “A transformação da cidade precária a partir 48 

da mesoestrutura”, no dia 21 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores 49 

Silke Kapp (orientadora- EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG), Geraldo 50 

Magela Costa (IGC-UFMG) e Edézio Teixeira Carvalho (IGC-UFMG).  51 

Maria Clara Maciel Silva Bois - dissertação intitulada “Conselho Municipal de Habitação de 52 

Belo Horizonte e o poder sobre a deliberação das diretrizes, planos e programas da Política 53 

Municipal de Habitação”, no dia 20 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores 54 

Doutores Jupira Gomes de Mendonça  (orientadora- EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), 55 

Orlando Alves dos Santos Júnior (IPPUR-UFRJ).  56 



Patrícia Daniele Urias Pinto - dissertação intitulada "Edificar em Minas Gerais no século 57 

XVIII: as oficinas de construções religiosas luso-brasileiras", no dia 22 de março de 2013, 58 

perante a seguinte banca: Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador- 59 

EA-UFMG), Celina Borges Lemos  (EA-UFMG), Fábio José Martins de Lima (UFJF) e Caio 60 

César Boschi ( PUC Minas).  61 

Foram homologadas as defesas de tese apresentadas na Escola de Arquitetura: 62 

Cristiano Gurgel Bickel – tese intitulada “A construção civil na economia social: proposições 63 

à cultura produtiva autogestionária”, no dia 10 de abril de 2013, perante a seguinte banca: 64 

Professores Doutores Silke Kapp (orientadora-NPGAU/EA/UFMG), Roberto Luís de Melo 65 

Monte-Mór (CEDEPLAR/UFMG), Mariângela Andrade Paraizo (FALE/UFMG), Luciana 66 

Correa Lago (IPPUR/UFRJ) e Ema Julia Massera  (FCS- UDELAR).  67 

Cristiano Cezarino Rodrigues - tese intitulada “Cenografia. Um outro modo de experimentar e 68 

de praticar”,  no dia  21 de março de 2013,  perante a seguinte banca: Professores Doutores José 69 

dos Santos Cabral Filho (orientador-NPGAU-EA-UFMG), Carlos Antônio Leite Brandão  (EA-70 

UFMG), Stéphane Huchet (EA-UFMG), Evelyn Furquim Werneck Lima (UNIRIO) e  Daniela 71 

Kutschat Hanns (USP).    72 

Margarete Maria de Araújo Silva - tese intitulada “Água em meio urbano, favelas nas 73 

cabeceiras”,  no dia 26 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Silke 74 

Kapp (orientadora-NPGAU/EA/UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), João 75 

Marcos de Almeida Lopes (USP – São Carlos), Ricardo Moretti (UFABC) e Sérgio Martins 76 

(IGC-UFMG). 77 

Patrícia Silva Gomes - tese intitulada “A regulação urbanística e ambiental no contexto 78 

metropolitano: reflexões a partir do Vetor Norte da metrópole belo-horizontina”, no dia  25 de 79 

março  de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Roberto Luís de Melo Monte-80 

Mór (orientador-NPGAU/EA/UFMG), Heloísa Soares de Moura Costa (co-orientadora – 81 

IGC/UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA/UFMG) , Rita de Cássia Lucena Velloso (PUC 82 

Minas), Maria Lúcia Refinetti Martins (USP) e Edésio Fernandes Júnior (Lincoln Institute). 83 

Observação da banca: o nome da tese foi alterado para: “Limites e possibilidades da regulação 84 

urbanística e ambiental no contexto metropolitano: discussões a partir da expansão urbana 85 

recente no Vetor Norte da metrópole belo-horizontina”. 86 

Foram homologados os Exames de Qualificação apresentados na Escola de Arquitetura: 87 

Jeanne Cristina de Menezes Crespo trabalho intitulado “Montanhas de ferro e cidades 88 

visíveis: um estudo sobre as paisagens minerárias do Quadrilátero Ferrífero (MG)” , no dia 06 89 

de maio de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade 90 

(orientador – NPGAU- UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (CEDEPLAR-UFMG) , 91 

Maria Ângela Faggin Pereira Leite (FAU-USP) e Maria Isabel López Mesa (Universidadede 92 

Bio-Bio- Chile).  93 

Junia Cambraia Mortimer - trabalho intitulado “Forma e função da história para a 94 

arquitetura: deslocamentos historiográficos e epistemológicos de uma disciplina moderna” , no 95 

dia 05 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Stéphane Huchet 96 

(orientador – NPGAU- UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (UFMG) e Oliver Tolle (UFS).  97 

Lívia de Oliveira Monteiro - trabalho intitulado “Espacialidades e Especificidades: As 98 

operações urbanas consorciadas como ferramenta de planejamento e gestão do espaço”, foi 99 

apresentado no dia 04 de março de 2013, perante a seguinte Banca: Professoras Doutoras 100 

Fernanda Borges de Moraes (orientadora – NPGAU- UFMG), Jupira Gomes de Mendonça 101 

(NPGAU-UFMG),  Daniela Abritta Cota (UFSJ) e Sônia Rabello de Castro (UERJ).  102 

Lucas Veloso de Menezes - trabalho intitulado “O fim da cidade ou a cidade sem fim? 103 

Dispersão, suburbanização e centralidade no urbanismo do século XXI”, no dia 15 de abril de 104 

2013, perante a seguinte Banca: Professores Doutores Roberto Luís de Melo Monte-Mór 105 

(Orientador – CEDEPLAR- UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Jupira 106 

Gomes de Mendonça (EA-UFMG).  107 

Marcela Alves de Almeida - trabalho intitulado “Ambientes interativos: a relação entre jogos e 108 

design da interação”, no dia 03 de abril de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores 109 

José dos Santos Cabral Filho  (orientador – NPGAU- UFMG), Sandro Canavezzi de Abreu 110 

(UFU) e Ana Paula Baltazar dos Santos  (EA-UFMG).  111 



Paola Rogêdo Campos - trabalho intitulado “A indústria da construção de habitação no 112 

segmento de baixa renda: o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, no dia 15 de  113 

abril de 2013, perante a seguinte Banca: Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça 114 

(Orientadora-EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (CEDEPLAR/UFMG), Heloisa 115 

Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e  Denise Morado Nascimento (EA/UFMG).  116 

Sílvio Romero Fonseca Motta - trabalho intitulado “Forma e estrutura” , foi apresentado no 117 

dia  26 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores Doutores Maria Lúcia Malard 118 

(orientadora – NPGAU- UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (NPGAU-UFMG) e Maria 119 

Amélia Devitte Ferreira D’Azevedo Leite  (PUC Campinas). 120 

Viviane Zerlotini da Silva, trabalho intitulado “Apropriação coletiva do espaço: ambientes de 121 

trabalho associado”, no dia 18 de março de 2013, perante a seguinte banca: Professores 122 

Doutores Silke Kapp (orientadora – NPGAU- UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (NPGAU-123 

UFMG), Francisco de Paula Antunes Lima (EE-UFMG) e Henrique Tahan Novaes (UNESP).  124 

Glaucinei Rodrigues Corrêa  trabalho intitulado “Projetos de arquitetura: um estudo sobre a 125 

aprendizagem cotidiana em escritórios”, no dia 25 de fevereiro de 2013, perante a seguinte 126 

banca: Professores Doutores Marcelo Pinto Guimarães (orientador – NPGAU-UFMG), Otávio 127 

Curtiss Silviano Brandão (NPGAU-UFMG), Helena Aparecida Ayoub Silva (FAU/USP), Ana 128 

Maria Rabelo Gomes (FAE/UFMG) e Paulo Roberto Pereira Anderly (EE/UFMG).  129 

4) PDSE de Adriano Mattos Corrêa, Júnia Cambraia Mortimer e Lívia Oliveira Monteiro. Foi 130 

analisada a documentação e aprovado o afastamento dos doutorandos que cumprirão doutorado-131 

sanduiche no exterior, a saber:  132 

Adriano Mattos Corrêa – 133 

Orientadora na UFMG: Celina Borges Lemos 134 

Orientador no exterior: Paulo Providência  135 

Instituição: Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal 136 

Período: 01/09/2013 a 28/02/2014 137 

Tese: “Por uma Arquitetura Menor: o construir como experiência singular” 138 

Júnia Cambraia Mortimer –  139 

Orientador na UFMG: Stéphane Huchet 140 

Orientador no exterior: Anthony Vidler 141 

Instituição: The Irwin S. Chanin School of Architecture of the Cooper Union, Nova York, EUA.   142 

Período: 01/08/2013 a 31/05/2014 143 

Tese: “Forma e função da história para a arquitetura: movimentos historiográficos e 144 

epistemológicos de uma disciplina moderna” 145 

Lívia de Oliveira Monteiro -  146 

Orientadora na UFMG: Fernanda Borges de Moraes  147 

Orientador no exterior: Joaquin Sabaté Bel 148 

Instituição : Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) 149 

Período: 1º/05/2013 a 31/08/2013 150 

Tese: “Espacialidades e especificidades: as operações urbanas consorciadas como ferramenta de 151 

planejamento e gestão do espaço”. 152 

A Profa. Fernanda B. Moraes relatou que recebeu correspondência da CAPES informando que a 153 

agência passará a disponibilizar aos Programas de Pós-graduação uma bolsa de estudos adicional 154 

a cada doutorando que ingressar no estágio “doutorado sanduíche” pelo período mínimo de nove 155 

meses. A Professora comentou também que os Programas de Pós-graduação têm uma cota anual 156 

de 48 meses de bolsa para estágio no exterior e que a demanda do Curso de Doutorado em 157 

Arquitetura têm aumentado, o que poderá acarretar a necessidade de estabelecimento de critérios 158 

para atendimento das solicitações apresentadas. 159 

5) Produção Acadêmica de Ana Carolina Pinheiro Euclydes, Adriano Mattos Corrêa e 160 

Reginaldo Almeida.  161 

Foram avaliadas e aprovadas as seguintes Produções Acadêmicas dos doutorandos: 162 

* Ana Carolina Pinheiro Euclydes – EUCLYDES, A.P.C. A criação de unidades de 163 

conservação na periferia ao sul da metrópole belo-horizontina: elementos para uma discussão 164 

sobre a produção do espaço de reserva. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS, 17, 165 

2012, Belo Horizonte, Brasil, Anais ... Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 166 

2012. Disponível em http://www.eng2012.org.br/trabalhos-completos. Acesso em : 20.nov.2012 167 



* Adriano Mattos Corrêa – CORRÊA, Adriano. Habitação social: por uma arquitetura menor. 168 

In Anais/2CHIS Congresso Internacional Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social; 169 

organizador Márcio Rosa D’Ávila. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. ISSN: 2177-5508 170 

* Reginaldo Magalhães de Almeida – ALMEIDA, Reginaldo Magalhães de. Favelas viram 171 

bairros de verdade? Reflexões sobre a propaganda do Programa Vila Viva do Aglomerado da 172 

Serra. Oculum Ensaios, nº 16, julho-dezembro, 2012. 173 

A Profa. Fernanda B. Moraes esclareceu que tem apoiado a participação de alunos em eventos, 174 

mas a tendência é priorizar a publicação em periódicos. Neste sentido, deve encaminhar 175 

correspondência aos alunos restringindo o apoio financeiro concedido para apresentação de 176 

trabalhos em congressos e incentivando a publicação de artigos em periódicos. A Professora 177 

comentou sobre alguns aspectos da reunião de área da CAPES da qual participou no início do 178 

ano, especialmente em relação ao peso atribuído pela área para as publicações: periódicos: 50%, 179 

livros: 30% e anais de eventos: 20%, e que a publicação em eventos tem sido considerada como 180 

uma etapa intermediária para a publicação futura do trabalho apresentado no congresso na forma 181 

de artigo em periódico. 182 

6) Atividade Acadêmica de Pós-graduação – Foi apresentado e aprovado o pedido de oferta de 183 

“Atividade Acadêmica de Pós-graduação” pela Profa. Jupira Gomes de Mendonça aos alunos 184 

Anderson de Souza Sant’Anna, Maria Fernandes Caldas, Júnia Maria Ferrari de Lima, Janaína 185 

Marx Pinheiro e Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt, com a seguinte ementa: Leitura e 186 

discussão do livro “Planificación em el Ambito Público” de John Friedman. A atividade constará 187 

de 30 horas/aula equivalendo a 01 crédito. 188 

Em seguida foi lido e aprovado o pedido de oferta de “Atividade Acadêmica de Pós-graduação” 189 

pelo Professor André Dangelo para a mestranda Daniela Coli Chagas, com a seguinte ementa: 190 

“Fazer uma revisão crítica sobre a arquitetura e a cidade construída durante o século XVIII em 191 

Minas Gerais a partir da comparação da visão historiográfica modernista consolidada até o início 192 

da década de 1980 e as releituras propostas a partir do final da década de 90 com a chegada de 193 

diversas metodologias ligadas a História Cultural nos estudos críticos relativos à arte e à 194 

produção da arquitetura mineira do século XVIII.” A atividade constará de 30 horas/aula 195 

equivalendo a 01 crédito. 196 

07) Trancamentos de matrícula: 197 

a) Parcial:  198 

- Ana Carolina Pinheiro Euclydes – Aprovado o trancamento da matrícula na disciplina Tópicos 199 

II – O racionalismo crítico e a arquitetura do cotidiano: Uma confrontação de ideias. 200 

-Paola Rogedo Campos – Aprovado o trancamento da matrícula na disciplina “Teorias do 201 

Espaço e do Planejamento Urbano”.  202 

- Marina Carneiro Bernardes Moss – Aprovado o trancamento da matrícula na disciplina Tópicos 203 

I: Estudo de Caso como método de pesquisa.  204 

- Guilherme Ferreira de Arruda - Aprovado o trancamento da matrícula na disciplina Tópicos I: 205 

Estudo de Caso como método de pesquisa.  206 

b) Total – Foi amplamente discutida a solicitação de Carolina Luísa Ribeiro para adiamento da 207 

defesa de dissertação, com trancamento total de matrícula do 1º semestre letivo de 2013, por 208 

motivo de saúde. O Colegiado destacou que, como bolsista, a aluna tinha prazo para defesa da 209 

dissertação em fevereiro último, e, portanto, o requerimento deveria ter sido encaminhado até 210 

esta data. Após discussão e considerando consulta à orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos 211 

Santos, afirmando que o trancamento de matrícula no 1º semestre de 2013 não garantiria que a 212 

aluna teria condições de retomar suas atividades em agosto/2013 para defesa em fevereiro do 213 

próximo ano, o Colegiado decidiu indeferir a solicitação, destacando que um eventual pedido de 214 

trancamento de matrícula do próximo semestre deverá ser encaminhado antes de expirar o prazo 215 

para a defesa da dissertação, ou seja, 30 de agosto próximo.  216 

08) Calendário de defesas. 217 

O Colegiado aprovou as seguintes datas para apresentação de trabalhos: 218 

                PROJETO DE PÓS-GRADUAÇÃO (Seminários de dissertação) 219 

A apresentação dos Projetos de Pós-graduação dos mestrandos que ingressaram em 2012 deverá 220 

ocorrer no período de 05 a 23 de agosto de 2013, devendo ser observado o calendário a seguir: 221 

- 01/07/2013 – entrega do material para o professor orientador para avaliação; 222 



- 15/07/2013 – devolução com correções do orientador para o orientando. Indicação da banca, 223 

data e horário do Seminário de dissertação.  224 

                 EXAME DE QUALIFICAÇÃO 225 

A realização dos Exames de Qualificação dos doutorandos que ingressaram em 2011 deverá 226 

ocorrer até 28/02/2014, devendo ser observado o calendário a seguir: 227 

- 28/01/2014 – entrega dos textos no NPGAU para encaminhamento para a banca examinadora; 228 

- Até 28/02/2014 – realização das bancas, preferencialmente à tarde. 229 

A banca deverá ser definida pelo (a) orientador(a), cuja indicação do(s) membro(s) deverá ser 230 

encaminhada ao NPGAU com 50 dias de antecedência, com sugestão de data e horário de 231 

realização da banca para podermos aprovar a banca e enviar os convites e o material de exame. 232 

                    DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 233 

As defesas de dissertação dos mestrandos que ingressaram em 2011 deverão ocorrer até 234 

31/08/2013, devendo ser observado os prazos máximos abaixo: 235 

- Até 24/06/2013 – encaminhamento, ao orientador do texto final da dissertação (entrega na 236 

Secretaria do NPGAU) 237 

- Até 15/07/2013 – apresentação das correções pelo orientador e encaminhamento, ao NPGAU, 238 

dos nomes dos membros da banca examinadora, com data e horários confirmados; 239 

- Até 31/07/2013 - entrega dos textos no NPGAU para encaminhamento para a banca 240 

examinadora; 241 

- De 05 a 30/08/2013 - realização das defesas de mestrado. 242 

                    DEFESAS DE TESE 243 

As defesas de tese dos doutorandos que ingressaram em 2010 deverão ocorrer até 28/02/2014, 244 

devendo ser observado o calendário a seguir: 245 

- Até 31/10/2013 - entrega da tese pelo doutorando ao orientador, via secretaria do NPGAU; 246 

- Até 30/11/2013 - devolução do trabalho do orientador ao doutorando para alterações finais; 247 

- Até 15/01/2014 - entrega de seis volumes da tese na Secretaria do NPGAU; 248 

- Até 28/02/2014 - realização das defesas de tese. 249 

                  DEFESAS DE DISSERTAÇÃO 250 

As defesas de dissertação dos mestrandos que ingressaram em 2012 deverãoocorrer até 251 

31/07/2014, para os bolsistas e até 28/02/2015 para os não bolsistas, devendo ser observado o 252 

calendário a seguir: 253 

BOLSISTAS 254 

- Até 30/04/2014 - entrega da dissertação pelo mestrando ao orientador, via secretaria do 255 

NPGAU; 256 

- Até 31/05/2014 - devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para alterações finais; 257 

- Até 30/06/2014 - entrega de três volumes da dissertação na Secretaria do NPGAU; 258 

- Até 31/07/2014 - realização das defesas de dissertação. 259 

NÃO BOLSISTAS 260 

- Até 31/10/2014 - entrega da dissertação pelo mestrando ao orientador, via secretaria do 261 

NPGAU; 262 

- Até 30/11/2014 - devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para alterações finais; 263 

- Até 20/01/2015 - entrega de três volumes da dissertação na Secretaria do NPGAU; 264 

- Até 28/02/2015 realização das defesas de dissertação 265 

09) Solicitação de vagas para 2014. O Colegiado aprovou a abertura de 33 (trinta e três) vagas 266 

para 2014, sendo 10 (dez) vagas para o Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Mestrado. 267 

10) Professor visitante. A Profa. Fernanda B. Moraes lembrou que encaminhou 268 

correspondência aos professores informando que a Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG irá 269 

apoiar em 2013 a vinda de um professor visitante por Programa de Pós-graduação da 270 

Universidade. Em seguida, passou a palavra à Profa Ana Clara M. Moura que apresentou 271 

proposta para a vinda do Prof. Michele Campagna, da Universitá di Cagliari- Itália, que já esteve 272 

no Programa em 2012 ministrando disciplina. A Professora esclareceu que o novo convite para a 273 

vinda do Prof. Michele em 2013 foi motivado pelo grande interesse de alunos e também de 274 

candidatos da seleção/2013 no tema de pesquisa que o professor está trabalhando no momento, 275 

diferente do tema da disciplina ofertada no último ano. A ideia inicial seria que o professor 276 

ofertasse uma disciplina de 15 horas em setembro próximo. A Profa. Fernanda B. Moraes disse 277 

que também foi procurada informalmente pelo Prof. José dos Santos Cabral Filho com uma 278 



proposta de convite a professor visitante e que seria mais prudente aguardar outras demandas 279 

antes de uma decisão a respeito, sugerindo à Profa. Ana Clara M. Moura que reapresentasse sua 280 

proposta quando de nova discussão do Colegiado sobre o assunto. 281 

11) Oferta de disciplinas 2013/2. O Colegiado aprovou a seguinte oferta de disciplinas para o 2º 282 

semestre de 2013: 283 

 284 

Disciplina Professor(a) 

ARQ 810 Turma A - Metodologia da pesquisa científica 
aplicada à arquitetura e urbanismo  

Silke Kapp 

URB 801- Turma A - Formação da rede urbana 
brasileira 

Fernanda Borges de Moraes 

ACR 815 – Turma A - História e análise crítica de arte, 
arquitetura e cidade 

Celina Borges Lemos  

URB 802 - Turma A - Aspectos Contemporâneos do 
planejamento urbano e metropolitano 

Jupira Gomes de Mendonça 

PRJ 812 - Turma A - Arquitetura, cultura e patrimônio 
cultural   

Flávio de Lemos Carsalade  

PRJ 807 – Turma A - A natureza informacional do 
espaço   

Denise Morado Nascimento 

PRJ 809 – Turma A - Paradigmas do Design Universal   Marcelo Pinto Guimarães   
ARQ 808 - Turma A - Tópicos em Arq. e Urb. I: 
Arquitetura como Interface   

Ana Paula Baltazar dos 
Santos   

ARQ 809 - Turma A - Tópicos em Arq. e Urb. II: 
Arquitetura como Interface   

Ana Paula Baltazar dos 
Santos   

ARQ 809 - Turma B - Tópicos em Arq. e Urb. II: 
Arquitetura, arte e outras epistemologias 

Renata Marquez 

ARQ809 – Turma C - Tópicos em Arq. e Urb. II: 
Geoprocessamento no planejamento e gestão da 
paisagem urbana e cultural 

Ana Clara Mourão Moura  

ARQ809 – Turma D - Tópicos em Arq. e Urb. II: 
Historiografia da Arquitetura  

Roberto Eustaáquio dos 
Santos 

ARQ 811 - Turma A - Estágio Docência  Conforme linha de pesquisa  
ARQ 812 – Turma A - Estágio  Docência em Seminário   Conforme linha de pesquisa 
ARQ 812 – Turma B - Estágio  Docência em Seminário   Conforme linha de pesquisa 
ARQ 813 – Turma A - Estágio Docência em Oficinas 
Temáticas  

Conforme linha de pesquisa 

ARQ 813 – Turma B - Estágio Docência em Oficinas 
Temáticas  

Conforme linha de pesquisa 
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O Prof. Stéphane Huchet apresentou solicitação de dispensa de oferta de disciplina neste e no 286 

próximo semestre, considerando necessidade de reflexão sobre a perspectiva crítica da disciplina 287 

que costuma oferecer e o fato de ter contribuído com a publicação de dois livros no último ano, 288 

se comprometendo a reofertar disciplina junto ao Programa no segundo semestre de 2014. O 289 

Colegiado aprovou a solicitação. O Colegiado discutiu brevemente e concordou sobre a 290 

necessidade de retomada da discussão do processo de reformulação curricular do Programa. 291 

Aproveitando, a Profa. Fernanda B.Moraes sugeriu a designação de uma Comissão composta por 292 

três professores para fazer a revisão do Regulamento do Programa, incluindo a retirada de 293 

artigos que ficariam mais adequados sob a forma de resoluções. A Professora esclareceu que esta 294 

revisão seria avaliada na Pró-Reitoria já à luz das novas Normas Gerais de Pós-graduação da 295 

UFMG que devem ser aprovadas em breve. O Colegiado sugeriu que a versão atual do 296 

Regulamento circulasse entre os professores, cada um acrescentando suas observações e 297 

sugestões e repassando aos demais colegas, e também consulta à Coordenação e Secretaria do 298 

Programa. 299 

Neste momento, o Prof. Stéphane Huchet pediu licença para se retirar da reunião em função de 300 

outros compromissos assumidos anteriormente. 301 



12) Seminário Internacional Arquitetura e Construtividade. A Profa. Fernanda B. Moraes 302 

apresentou resumidamente solicitação da comissão organizadora do Seminário Internacional 303 

Arquitetura e Construtividade, a ser realizado na EA/UFMG, para apoio do Programa de Pós-304 

graduação em Arquitetura e Urbanismo na forma de passagens aéreas para três professores 305 

convidados do evento. O Colegiado discutiu a questão e decidiu indeferir a solicitação 306 

considerando que a atividade alcançou mérito, mas não alcançou prioridade no quadro atual de 307 

disponibilidade de recursos financeiros do Programa. 308 

13) DINTER UFMG-UEMA. A Profa. Ana Clara M. Moura informou que fez uma minuta de 309 

proposta de estabelecimento de convênio DINTER com a UEMA e encaminhou ao professor 310 

desta universidade para complementação, mas não obteve retorno. O Colegiado discutiu sobre a 311 

conveniência de o Programa participar do convênio DINTER ou MINTER da Capes neste 312 

momento e aguardará pronunciamento da UEMA para outros desdobramentos da questão.  313 

14) Assuntos diversos – comunicações: a) Homologação da Ata do processo seletivo de 314 

dissertações para o VIII Prêmio ANPUR de Teses e Dissertações: foram indicadas as 315 

dissertações de Ana Paula Maciel Peixoto (Vacância residencial na RMBH: mobilização do 316 

estoque vago para a promoção de habitação de interesse social- orientação de Ana Paula Baltazar 317 

dos Santos) e Tatiana Soledade Delfanti Melo (A vila de Sta Izabel na Av. Afonso Pena: a 318 

experiência positiva da moradia popular em região Central de BH - Orientadora Jupira Gomes de 319 

Mendonça). A Profa. Fernanda B. Moraes esclareceu que a dissertação de Ana Paula M. Peixoto 320 

foi selecionada pela Comissão Examinadora do prêmio para a segunda etapa do concurso. A 321 

Professora destacou ainda a menção honrosa concedida pela ANPUR à Profa. Silke Kapp na 322 

premiação de artigos publicados em periódicos. 323 

b) Prêmio de Teses defendidas na UFMG. A Profa. Fernanda B. Moraes informou que estão 324 

abertas até 30 de maio próximo as inscrições para o Prêmio UFMG de Teses, defendidas em 325 

2012. O Colegiado decidiu pela não indicação de teses do Programa nesta oportunidade. 326 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e 327 

eu, Maria Paula Borges Berlando, Auxiliar em Administração do Colegiado de Pós-graduação 328 

em Arquitetura e Urbanismo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 329 

pelos membros do Colegiado do NPGAU. 330 


