
Ata da 5a/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 

Urbanismo, realizada  em 09 de julho de 2013, às 14h30min, na sala 300 da Escola de 2 

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

Fernanda Borges de Moraes (como Presidente), Denise Morado Nascimento e  Silke Kapp. 4 

Justificaram ausência os professores Stephane Huche t(titular) e Celina Borges Lemos 5 

(suplente). Como representante discente participou a doutoranda Camila Marques Zyngier. 6 

Expediente: Foram aprovadas as atas 3ª/2012 de 05/03/2012, 7ª/2012 de 11/06/2012, 9ª/2012 de 7 

11/10/2012, 10ª/2012 de 12/11/2012, 11ª/2012 de 03/12/2012 e 12ª/2012 de 17/12/2012 e 8 

4ª/2013 de 12/06/2013. Em seguida, a Professora Fernanda Borges de Moraes apresentou os 9 

itens de pauta.  10 

1)Homologação de defesas- Qualificação. Foram homologados os exames:   11 

- Exame de Qualificação de Marcela Silviano Brandão Lopes que apresentou o trabalho 12 

intitulado “Artesanias Construtivas: Por uma tessitura de saberes”, no dia 18/06/2013, perante a 13 

seguinte banca examinadora: Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora), 14 

Pedro Fiori Arantes (Unifesp) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór. 15 

- Exame de Qualificação de Carolina Herrmann Coelho-de-Souza que apresentou o trabalho 16 

intitulado “O espaço da resistência na Serra do Gandarela: contraposições, instrumentos e a 17 

necessária utopia”, no dia 08 de julho de 2013, perante a seguinte banca examinadora: 18 

Professores Doutores Roberto Luís de Melo Monte-Mór, Andréa Luisa Zhouri Laschefski 19 

(FAFICH-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade e Éder Jurandir Carneiro (UFSJ).  20 

2) Bancas examinadoras: Foram aprovadas as seguintes bancas examinadoras: 21 

- Defesa de dissertação de Ana Carolina Utsch Corrêa, composta pelos professores doutores 22 

Roberto Monte-Mór (orientador), Jupira Mendonça e Flávia de Paula Duque Brasil (FJP), com 23 

realização em 11/07/2013; 24 

- Seminário de Dissertação de Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt, composta pelos 25 

professores doutores Denise Morado Nascimento (orientadora), Margarete Maria de Araújo 26 

Silva e João Tonucci, com realização em 19/08/2013; 27 

- Seminário de Dissertação de Grazielle Nunes de Azevedo, composta pelas professoras doutoras 28 

Denise Morado Nascimento (orientadora), Juliana Torres de Miranda e doutoranda Marcela 29 

Silviano Brandão Lopes, com realização em 20/08/2013.  30 

- Seminário de Dissertação de Tiago Castelo Branco Lourenço , composta pelos professores 31 

doutores Silke Kapp (orientadora), Ana Paula Baltazar dos Santos e Jessé Souza (UFJF), com 32 

realização em 20/08/2013;  33 

- Seminário de Dissertação de Francielle Evelyn Mendes Gomes, composta pelos professores 34 

doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador), Silke Kapp e Gerônimo Leitão (UFF), com 35 

realização em 09/08/2013.  36 

3)Recredenciamentos: Foram avaliados e aprovados os recredenciamentos dos seguintes 37 

professores: Carmen Aroztegui Massera e Renata Moreira Marquez como colaboradoras para o 38 

Mestrado; Fernanda Borges de Moraes e Marcelo Pinto Guimarães do corpo permanente 39 

(Mestrado e Doutorado). 40 

4)  Homologação da definição de orientadores dos pós-graduandos ingressantes no 2013/2: 41 

Foi homologada a distribuição de orientadores para os pós-graduandos ingressantes em 2013, 42 

observando-se, sempre que possível, a indicação apresentada pelos candidatos no ato de 43 

inscrição para o processo seletivo.  44 

5) Solicitação de adiamento do prazo para titulação: foi apresentada  solicitação de adiamento 45 

de defesa de dissertação pela  mestranda Camila Costa, juntamente com manifestação favorável 46 

de sua orientadora, Profa. Dra. Maria Lúcia Malard. O Colegiado decidiu que a mestranda 47 

deverá entregar os volumes finais para a banca em dia 1º de outubro e defender sua dissertação 48 

até 31 de outubro de 2013.  49 

6) Oferta de disciplinas 2013/1: Foi apresentado quadro com  a oferta de disciplinas 2013/2 50 

(anexo) com a complementação das novas disciplinas, a serem ofertadas por professores recém-51 

credenciados no NPGAU. Aprovado.  52 

7) Trancamento parcial de matrícula: foi solicitado o trancamento da matrícula na disciplina 53 

“Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Estudo de Caso como método de pesquisa”, 54 

apresentado pela mestranda Paula Louzada, juntamente com a manifestação favorável de sua 55 

orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes. Foi aprovado o trancamento da disciplina.  56 



8) Produção Acadêmica:  57 

Foram avaliadas e aprovadas as seguintes Produções Acadêmicas dos doutorandos: Júnia 58 

Cambraia Mortimer (MORTIMER, Junia. História e projeto nas margens da modernidade. 59 

Cadernos de Arquitetura e Urbanismo Puc MG. ISSN: 2316-1752. Em edição: publicação 60 

prevista para o segundo semestre de 2013.); Lucas Veloso de Menezes (MENEZES, Lucas 61 

Veloso de. A Evolução Suburbana de Belo Horizonte: da “Medievalidade” Moderna à 62 

“Americanização”. In: XI SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 63 

11., 2010, Vitória. Anais XI Seminário de história da cidade e do urbanismo. Vitória: 64 

Universidade Federal do Espirito Santo, 2010. p. 1 - 154. CD-ROM. e MENEZES, Lucas Veloso 65 

de. Quando Rousseau visitou Alphaville: status, desigualdade e uma certa ideia de comunidade. 66 

In: SEMINÁRIO DO NPGAU: AS TRANSFORMAÇÕES DA CIDADE, 1., 2012, Belo 67 

Horizonte. Anais: Seminário do NPGAU: as transformações da cidade. Belo Horizonte: 68 

NPGAU, 2012. p. 1 - 15. CD-ROM.); Júnia Maria Ferrari de Lima (LIMA, J.M.F. MORADO 69 

NASCIMENTO,D; LOPES, M.S.B. ;ASSIS, C.A.N.; BRAGA, P.C. e LAGES, L.B. Saberes, 70 

mediação e redes de produção do espaço urbano: um olhar sobre o Capela Velha, Nova Lima.  71 

Anais da 2ª Jornada Científica Internacional da Rede MUSSI. P.259- 271 . O trabalho de Júnia 72 

Mortimer – Do espaço para o corpo. Resenhas Online, São Paulo, 12.135, Vitruvius, mar 2013.  73 

<http://www.vitruvius.com.br – não foi aprovada pelo Colegiado como Produção Acadêmica. 74 

Neste momento discutiu-se, amplamente, os critérios para se aprovar Produção Acadêmica. 75 

Profa. Silke comentou que alguns critérios pareciam estar implícitos na indicação da atividade 76 

tais como ser o primeiro autor, ou, de preferência, único autor; ser publicado em veículo 77 

qualificado, estar relacionado às tese. Sugeriu-se ter o parecer do orientador antes de ser 78 

submetido à avaliação do Colegiado. No caso de publicação em periódicos a produção poderá 79 

quitar créditos de Atividades Acadêmicas de Pós-Graduação. Foi sugerida a elaboração de uma 80 

Resolução, a ser apreciada pelo Colegiado futuramente.  81 

9) Relatório de atividades de PDSE de Fernanda Goulart: foi apresentado o relatório de 82 

atividades doutorado sanduíche no exterior de Fernanda Goulart que teve como objetivos 83 

principais do intercâmbio investigar o desenvolvimento histórico e a constituição estilística do 84 

ornamento no contexto da cultura arquitetônica espanhola, fazendo uso do acervo bibliográfico e 85 

documental da Universidade de Alcalá e de outras instituições de Madrid, como arquivos 86 

públicos, museus, centros de documentação e bibliotecas. Foi lido ainda o parecer favorável de 87 

seu orientador sobre as atividades desenvolvidas pela referida doutoranda e também o parecer do 88 

orientador estrangeiro – Pilar Chias Navarro – informando o cumprimento das atividades 89 

propostas pela doutoranda. Foi aprovado o relatório de conclusão de atividades do PDSE.  90 

10) PDSE-CAPES: foi apresentado o pedido de afastamento de Carolina Herrmann Coelho-de-91 

Souza para cursar o doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona/ Espanha, no 92 

período de 04/11/2013 a 28/08/2014, para desenvolver estudos de sua tese de doutorado 93 

intitulada “O espaço e a resistência na Serra do Gandarela: contraposições, instrumentos e a 94 

necessária utopia”. Tendo em vista aprovação da comissão composta pela coordenadora do 95 

NPGAU, da representante discente e do membro externo, Prof. Dr. Eder Jurandir Carneiro, o 96 

Colegiado aprovou o PDSE da doutoranda.   97 

11) Estágio no exterior: a Profa Fernanda informou que a doutoranda Jeanne Crespo está se 98 

afastando para cumprir estágio de pesquisa na Universidade de Bio-Bio/Chile, no período de 22 99 

de julho de 2013 a 07 de fevereiro de 2014, para desenvolver estudos de sua tese de doutorado 100 

intitulada “Reconversão dos territórios mineiros a partir do estudo de suas paisagens culturais: 101 

comparação entre os casos do Quadrilátero Ferrífero (MG) e o Território de Lota e Coronel 102 

(Chile). Aprovado.   103 

10) Assuntos diversos: a) Estágio Docência: foi apresentada a relação de estagiários de 104 

docência (anexo) do NPGAU no primeiro semestre letivo; b) Professor visitante Stephano 105 

Pensa: a Profa Ana Clara informou que foi  alterado o  período de visita do professor convidado 106 

(de 25 de agosto a 10 de setembro de 2013); c) Processo de revisão do regulamento do 107 

NPGAU: a Profa Silke consultou ao Colegiado sobre prazo de qualificação, tendo em vista que 108 

está fazendo a revisão do regulamento. A Profa Fernanda sugeriu antecipar para 30 meses o 109 

prazo limite de Exame de Qualificação e a Profa Silke sugeriu manter o texto atual (de 18 a 36 110 

meses) e retirar o prazo do regulamento. A matéria deverá ser examinada, quando da 111 

apresentação de minuta de novo regulamento ao Colegiado; d) Alocação de bolsas ociosas: a 112 



Profa. Fernanda de Moraes, tendo em vista o ingresso de novos pós-graduandos pelo processo 113 

seletivo 2013, relatou que, na sistematização de informações para subsidiar a Comissão de 114 

Bolsas, que deverá ser convocada em breve, detectou grandes dificuldades, no caso das bolsas de 115 

mestrado, na definição de critérios capazes de garantir uma distribuição mais justa frente a uma 116 

demanda expressiva de 19 (dezenove) candidatos para apenas 06 (seis) bolsas e solicitou 117 

sugestões. O tema foi amplamente discutido e foi recomendada a realização de sorteio.  118 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e 119 

eu, Renata Albuquerque de Araújo, secretária do Colegiado de Pós-Graduação em Arquitetura e 120 

Urbanismo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do 121 

Colegiado do NPGAU. 122 


