
Ata da 8ª/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 1 

Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (NPGAU), realizada em 09 de 2 

setembro de 2013, às 17:30 horas, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG, convocada em 3 

caráter de urgência através de mensagem eletrônica datada de 06/09/2013. Compareceram à reunião 4 

os seguintes membros do Colegiado: Titulares: Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes 5 

(Coordenadora do Colegiado), Ana Clara Mourão Moura, Silke Kapp e Stéphane Huchet. 6 

Justificaram ausência, a Professora Denise Morado Nascimento e a doutoranda Camila Marques 7 

Zyngier, que tem representado pró-tempore o corpo discente do NPGAU nas reuniões do Colegiado. 8 

Expediente: Foram aprovadas as seguintes Atas de Reuniões do Colegiado do NPGAU: Ata da 9 

5ª/2013 reunião, realizada em 09/07/2013, Ata da 6ª/2013 reunião, realizada em 29/08/2013 e Ata da 10 

7ª/2013 reunião, realizada em 03/09/2013. Em seguida, a Professora Fernanda Borges de Moraes 11 

esclareceu que convocou o Colegiado em caráter extraordinário considerando recursos 12 

administrativos impetrados pelas mestrandas Carla Alessandra Carvalho de Queiroz Braga e 13 

Juliana Cardoso Marques, requerendo reconsideração da decisão do Colegiado de cancelamento 14 

de bolsa de mestrado anteriormente concedida às alunas (em anexo). Após a leitura dos recursos, a 15 

Coordenadora passou a palavra aos membros do Colegiado para se manifestarem sobre o assunto. O 16 

Colegiado discutiu amplamente as solicitações e deliberou, por unanimidade, pelo seu NÃO-17 

PROVIMENTO, recomendando envio de correspondência às recursantes com o seguinte teor:  18 

Tendo em vista os pedidos de RECONSIDERAÇÃO interpostos pelas mestrandas Carla Alessandra 19 

Carvalho de Queiroz Braga e Juliana Cardoso Marques junto a este colegiado aos 03 e 04 de 20 

setembro do corrente ano, respectivamente, lamentamos informar que o Colegiado do Programa de 21 

Pos-graduação em Arquitetura e Urbanismo-NPGAU, reunido extraordinariamente em 09/09/2013, 22 

deliberou pelo NAO-PROVIMENTO de suas solicitações pelos motivos que se seguem. 23 

Como disposto na Constituição Federal, a administração pública "obedecerá aos princípios de 24 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". Foi nessa perspectiva que o 25 

Colegiado do NPGAU, valorizando o princípio da "impessoalidade", havia decidido, anteriormente, 26 

pela realização de sorteio entre os diversos postulantes à bolsa. 27 

Ocorre que, em conjunto e também evocando o regulamento da CAPES, um grupo de alunos decidiu 28 

arguir, documental e oficialmente, pela impertinência do método utilizado para distribuição das 29 

bolsas valorizando mais os princípios da "legalidade" e da "eficiência". No caso do CNPq, seu 30 

regulamento não foi explicitamente citado naquele recurso, mas como se trata de uma decisão de 31 

caráter institucional, e considerando suas atribuições de gestão acadêmica, e para resultados 32 

acadêmicos, o Colegiado houve por bem re-analisar a política de concessão das bolsas em caráter 33 

global. Analisando mais detidamente seus argumentos e considerando as orientações gerais do 34 

Programa de Demanda Social da CAPES, bem como da UFMG, em termos globais, o Colegiado 35 

decidiu pelo acatamento do recurso interposto por aqueles alunos. 36 

Foi nesse contexto que DECIDIU-SE pelo CANCELAMENTO de TODAS as bolsas de mestrado, 37 

sem prejuízo de que alunos anteriormente contemplados pudessem ser novamente enquadrados, 38 

segundo os critérios de DESEMPENHO no processo seletivo, que passaram a ser priorizados. 39 

Cumpre informar ainda que, segundo as mesmas normas, todas as bolsas, pelo seu caráter de 40 

doação (não-contratual, portanto) podem ser realocadas entre discentes, mediante critérios que 41 

priorizem a realização dos interesses do Programa. Sobre a alegação de que as bolsas do CNPq 42 

não poderiam ser realocadas a outro aluno, gostaríamos de reiterar que essa hipótese é vedada, cf. 43 

citado, APENAS em caso de SUSPENSÃO. No caso de CANCELAMENTO, que é o caso de que 44 

tratamos, essa hipótese não é vedada. 45 

Desculpamo-nos formalmente pelo ocorrido junto a V. Sas. mas acrescentamos, por fim, que 46 

verificada qualquer impropriedade dos atos administrativos por parte de servidor público, este deve 47 

imediatamente buscar os meios para que esta impropriedade seja SANADA. Por orientação da Pró-48 

reitoria de Pós-graduação (PRPG) os recursos depositados referentes ao mês de agosto receberão o 49 

mesmo tratamento adotado na substituição de bolsistas. 50 

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e eu, 51 

Maria Paula Borges Berlando, Auxiliar em Administração do Colegiado de Pós-graduação em 52 

Arquitetura e Urbanismo da UFMG, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 53 

assinada pelos membros do Colegiado do NPGAU. Belo Horizonte, 09 de setembro de 2013. 54 


