
Ata da 9a/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 1 

Arquitetura e Urbanismo, realizada  em 02 de outubro de 2013, às 14h30min, na 2 

sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram à reunião os 3 

professores Fernanda Borges de Moraes (como Presidente), Denise Morado 4 

Nascimento, Silke Kapp e Stéphane Huchet. Justificou ausência a Professora Ana 5 

Clara Mourão Moura.  Como representante discente “pro tempore” participou a 6 

doutoranda Camila Marques Zyngier. Participaram ainda da reunião as funcionárias 7 

do NPGAU – Renata Albuquerque de Araujo e Maria Paula Borges Berlando, como 8 

secretárias , sem direito a voz e voto.  9 

Expediente: Foi aprovada a ata 8ª/2013 de 09/09/2013. 10 

Pauta :  11 

1)  Resolução 01/2013 de 09/07/2013: Foram verificados e aprovados  os 12 

termos de redação da Resolução 01/2013 (anexa) aprovada em reunião de 13 

Colegiado do NPGAU de 09/07/2013. 14 

2) Processos de reconhecimento de diploma: 15 

-Andréa Bezerra de Carvalho Macruz- Foi apresentado o processo nº 16 

23072.027657/2013-07 de reconhecimento de diploma de mestre em Arquitetura e 17 

Urbanismo obtido por Andréa Bezerra de Carvalho Macruz na Universitat 18 

Internacional de Catalunya, na Espanha. Após a leitura do parecer, elaborado pela 19 

Profa Ana Paula Baltazar dos Santos, a solicitação foi reprovada por unanimidade. 20 

- Andréa Fonseca- Foi apresentado o processo nº 23072.027652/2013/76 de 21 

interesse de Andrea Fonseca que obteve o título de Master of Arts na University of 22 

Westminster, Inglaterra. Apesar do parecer favorável  emitido pela Professora 23 

Celina Borges Lemos,  a solicitação foi reprovada por unanimidade. Observou-se 24 

que no processo faltava o item dois dos documentos requisitados: comprovação da 25 

avaliação final e, devido a falta deste documento, o processo deverá ser devolvido 26 

à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 27 

- Em seguida foi apreciado o processo nº 23072.027677/2013-70 de 28 

reconhecimento de título de Flávia Tenuta de Freitas, que freqüentou a Division of 29 

Industrial Design da National University of Singapore. O Colegiado decidiu remeter 30 

o processo à Pró-Reitoria de Pós-Graduação considerando que o tema do trabalho 31 

da estudante não se enquadra em nenhum termo de referência de pesquisa dos 32 

docentes do Programa. O Colegiado sugeriu, ainda, que a requerente encaminhasse 33 

sua solicitação à alguma instituição que ofereça o curso de mestrado em Design.  34 

3)  Grade curricular do NPGAU;  35 

Foram examinados os formulários de inclusão, modificação e exclusão  das 36 

disciplinas abaixo discriminadas.  37 
Disciplina Código Carga 

horária/créditos 
Professor Situação 

Seminário de Dissertação ARQ807 45h/03 créditos Colegiado Exclusão 

Representação e expressão na 
arquitetura contemporânea 

PRJ806 45h/03 créditos Alexandre 
Monteiro de 
Menezes 

Exclusão 

Teorias do Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo 

PRJ810 45h/03 créditos Maria Lúcia 
Malard 

Exclusão 

Arte e arquitetura: convergências 
modernas e contemporâneas 

ACR812 45h/03 créditos Stéphane Huchet  Exclusão 

História e análise crítica da arte, 
arquitetura e cidade 

ACR815 45h/03 créditos Celina Borges 
Lemos 

Modificação 
(ementa) 

A natureza informacional do espaço PRJ807 45h/03 créditos Denise Morado 
Nascimento 

Modificação 
(ementa e nome) 

Teoria crítica da produção do espaço 
arquitetônico  

PRJ811 45h/03 créditos Silke Kapp Modificação 
(ementa) 

Teorias do espaço e do planejamento 
urbano 

URB803 45h/03 créditos 
60h/04 créditos  

Roberto Luís de 
Melo Monte-Mór 

Modificação 
(carga horária  e código) 

Formação da rede urbana brasileira URB801 45h/03 créditos Fernanda Borges 
de Moraes 

Modificação 
(ementa) 

Atelier: como pensar as condições 
abertas de produção de uma Teoria da 
Arquitetura ? 

 45h/03 créditos Stéphane Huchet  Criação  

Geoprocessamento no planejamento e 
gestão da paisagem urbana e cultural 

 45h/03 créditos Ana Clara Mourão 
Moura 

Criação 

Arquitetura como interface  45h/03 créditos Ana Paula 
Baltazar dos 

Criação 



Santos 

Historiografia da Arquitetura  15h/01 crédito Roberto 
Eustaáquio dos 
Santos 

Criação 

Estudo de Caso como método de 
pesquisa 

 15h/01 crédito  Roberto 
Eustaáquio dos 
Santos  

Criação  

As alterações acima discriminadas (em anexo) foram aprovadas por unanimidade pelo 1 
Colegiado.  2 
Na oportunidade, a coordenadora antecipou um ponto de pauta sobre oferta de disciplina 3 
encaminhada  pela Profa Celina Borges Lemos. A professora reivindica ofertar uma disciplina  4 
sobre “Técnicas de pesquisa e de redação para fins de elaboração de artigos científicos, 5 
monografias e dissertações e teses” ainda neste semestre, mas com matrícula  na mesma no 6 
primeiro semestre de 2014, visto que realizará viagem para o exterior por 30 dias naquele 7 
semestre. O Colegiado considerou sugerir à professora as duas opções: 8 
- oferta do tema proposto sobre a forma de Atividade Acadêmica de Pós-Graduação (Estudos 9 
Especiais) para alunos regulares do Programa; 10 
- oferta e matrícula na disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II” no primeiro semestre 11 
de 2014 para alunos regulares, de eletiva e de isolada.    12 

4)  Processo de seleção: 13 

Profa Fernanda defendeu a importância de divulgação imediata dos editais do 14 

processo de seleção de 2014 no intuito de dar amplo conhecimento ao público 15 

interessado. Porém, como houve demanda por parte de alguns professores para 16 

discussão do processo seletivo, votou-se pela realização de reunião com o corpo 17 

docente do Programa no dia 16 de outubro de 2013 com a seguinte pauta:1) 18 

processo de seleção; 2) regulamento do NPGAU.  19 

5)  PNPD – Foi dado conhecimento aos presentes sobre o Edital de Seleção 2013 20 

do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES. O Colegiado discutiu a 21 

proposta e decidiu estabelecer o período de 08 de outubro a 08 de novembro para 22 

inscrição de candidatos, divulgação do resultado final no dia 14 de novembro e 23 

implementação da bolsa em fevereiro de 2014.  24 

6) Alocação de duas novas bolsas de doutorado.Professora Fernanda informou 25 

ter recebido duas novas bolsas de doutorado concedidas pela Capes devido a 26 

realização de estagio no exterior de duas alunos por um período mínimo de nove 27 

meses. Uma das bolsas deverá ser implantada imediatamente e a outra em 28 

dezembro de 2013.  Considerando a nova política de distribuição de bolsas, 29 

obedecendo a ordem de classificação no exame de seleção, decidiu-se consultar 30 

todos os doutorandos para verificar interesse e possibilidade de receber a bolsa. 31 

7) Estágio Docência para professor substituto: Os mestrandos Guilherme       32 

Vasconcelos e Fernando Pacheco reivindicaram serem dispensados da disciplina  33 

Estágio Docência, visto que estão vinculados com a Escola de Arquitetura também 34 

como professores substitutos no Departamento de Projetos. Após análise da 35 

circunstância o pleito não foi aprovado, considerando: a)  que os mestrandos já 36 

recebem para exercer esta atividade; b) O NPGAU incentiva o mestrando a cursar 37 

disciplinas com conteúdo de seu interesse; c) A intenção da disciplina "Estágio 38 

Docência" é iniciar  o pós-graduando na atividade de docência sob a supervisão de 39 

um professor de cargo efetivo; d)Estágio Docência não é obrigatório para o pós-40 

graduando não bolsista. Após uma votação foram computados 3 votos a favor da 41 

negação do pedido e uma abstenção do Professor Stéphane Huchet.  42 

8) Trancamento total:  A Coordenadora lembrou aos presentes a aprovação em 43 

reunião de 03/09/2013, do trancamento total de matrícula de  Carolina Luisa 44 

Fonseca Ribeiro no segundo semestre letivo de 2013. Foi estudado e aprovado  o 45 

prazo de 28 de fevereiro de 2014 para defesa de dissertação pela mestranda. 46 

9) Trancamento parcial:   Foram avaliadas e aprovadas as seguintes solicitações  47 

de trancamento parcial de matrícula: 48 

- Paulo Roberto Lamac Júnior – disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II:  49 

Supporting Planning Processes by the Use of Dynamic  Visualization”; 50 

- Júlia de Carvalho Nascimento – disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 51 

Biopolíticas na Produção do Espaço Contemporâneo”.  52 



10)  Projeto de pós-graduação: Foram homologadas as atas de apresentação  1 

dos projetos de pesquisa dos mestrandos:  2 

- Leandro dos Santos Magalhães- Projeto de pesquisa: “Desenho de Interação para 3 

a computação ubíqua: a tecnologia da informação como instrumento para a gestão 4 

do meio-ambiente construído” apresentado no dia 11/09/2013 e aprovado pela 5 

banca examinadora composta pelos professores Renato César Ferreira de Souza 6 

(orientador) e Flávio de Lemos Carsalade;   7 

– Riane Ricceli do Carmo – Projeto de pesquisa: Avaliação da qualidade ambiental 8 

de espaços urbanos através da Análise Espacial e das Redes Sociais formadas por 9 

Tecnologia de Informação- Estudo de Caso”, apresentado no dia 12/09/2013e 10 

aprovado pela banca examinadora composta pelos professores Renato César 11 

Ferreira de Souza (orientador) e Celina Borges Lemos;  12 

– Paula Carvalho Louzada- Projeto de pesquisa: “Planejamento urbano, produção 13 

do espaço e a instalação de grandes empreendimentos: uma análise das dinâmicas 14 

política, econômica e territorial em Conceição do Mato Dentro na Região do Médio 15 

Espinhaço” apresentado no dia 17/08/2013 e aprovado pela banca examinadora 16 

composta pelos Professores Fernanda Borges de Moraes (orientadora) Flávio de 17 

Lemos Carsalade e Roberto Luís de Melo Monte-Mór;  18 

- Tiago Castelo Branco – Projeto de pesquisa: “Cidade Ocupada” apresentado no 19 

dia 27/09/2013 e aprovado pela banca examinadora composta pelos Professores 20 

Silke Kapp (orientadora), Roberto Eustaáquio dos Santos, Ana Paula Baltazar dos 21 

Santos e Jessé de Souza (UFJF- participação na modalidade à distância).   22 

11) Coorientação: Foi apresentada a solicitação do Professor Roberto Monte-Mór 23 

para inclusão do nome da Profa Ana Gomes, da Faculdade de Educação da UFMG, 24 

como coorientadora de  sua orientanda Déborah Cimini, aluna do Mestrado. Após 25 

análise da documentação, a solicitação foi aprovada.  26 

12) Aproveitamento de estudos :  27 

 - Liszt Vianna – Disciplina “História Social da Arquitetura e do Urbanismo Modernas 28 

– Código AUH5819-8/5 – carga horária 135 h Conceito A , cursada no segundo 29 

semestre de 2012 junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 30 

Urbanismo da  Universidade de São Paulo. Profa Celina Borges Lemos - orientadora 31 

- concorda com o aproveitamento. O Colegiado deferiu o aproveitamento do estudo 32 

com quitação de 03 créditos, conforme estabelecido na Resolução NPGAU-01/2009; 33 

 - Mateus Von Stralen – Solicita, com a anuência de seu orientador Professor José 34 

dos Santos Cabral Filho, o  aproveitamento de 10 créditos referentes às  disciplinas 35 

do Mestrado cursado no NPGAU: “Teoria Crítica da Produção do Espaço 36 

Arquitetônico”, “Arte e Arquitetura: Convergências Modernas e Contemporâneas”, 37 

“Arquitetura, Tecnologias Digitais e Culturais”, “Tópicos em Arquitetura e 38 

Urbanismo I: Arquitetura depois da ética e da estética” . Aprovado;  39 

 - Tadeu Starling Perdigão – Solicita, com a anuência de sua orientadora – Profa 40 

Celina Borges Lemos – o  aproveitamento de 19 créditos referentes às disciplinas 41 

do Mestrado cursado no NPGAU: “Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à 42 

Arquitetura e Urbanismo”, “Arquitetura, cidade e Ciências Humanas”, “História e 43 

Análise Crítica da Arte, Arquitetura e Cidade”, “A natureza informacional do 44 

espaço”, “Cultura arquitetônica na formação da Arquitetura”, “Arquitetura depois da 45 

ética e da estética”, “Incursões e reflexões sobre a obra literária/ crítica da 46 

arquiteta Louise Pelletier” e “Arquitetura, Humanismo e República em vídeo”.  47 

Foi deferido o aproveitamento de 17 créditos, conforme Resolução NPGAU 02/2009.  48 

Devido ao adiantado da hora a coordenadora encerrou a reunião e reservou os 49 

assuntos não tratados para a próxima reunião de Colegiado. A Coordenadora 50 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão e eu, Renata Albuquerque de 51 

Araujo, secretária do Colegiado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 52 

lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros 53 

do Colegiado do NPGAU. 54 



(Anexo à  ata da reunião 09ª/2013)  

MODIFICAÇÃO CURRICULAR  
Disciplina -  Código  

Carga horária/créditos -  
Professor 

Modificação Aprovada 

Seminário de Dissertação  -  
ARQ807 - 45h/03 créditos  - 
Colegiado 

Exclusão 

Representação e expressão na 
arquitetura contemporânea -  
PRJ806 - 45h/03 créditos 
Alexandre Menezes 

Exclusão 

Teorias do Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo 
PRJ810 - 45h/03 créditos 
Maria Lúcia Malard 

Exclusão 

Arte e arquitetura: 
convergências modernas e 
contemporâneas- ACR812 - 
45h/03 créditos  
 Stéphane Huchet 

Exclusão 

História e análise crítica da 
arte, arquitetura e cidade  - 
ACR815 - 45h/03 créditos 
 Celina Borges Lemos 

Modificação da ementa para 
“Fundamentar reflexões sobre a arte, a 
arquitetura e a cidade, tendo como 
referencial as ciências humanas e em 
específico as ciências sociais. Análises 
das experiências vinculadas a essas 
dimensões do espaço; articulação e 
teorização de suas proximidades e seus 
distanciamentos. Predominantemente, os 
trabalhos analisados no escopo da 
disciplina estão inseridos nas 
modernidades dos séculos XIX, XX e XXI, 
tendo como parâmetro as questões 
críticas contemporâneas voltadas para os 
estudos da cultura, arquitetura e da vida 
em cidades.” 

A natureza informacional do 
espaço -  PRJ807 –  
45h/03 créditos 
 Denise Morado Nascimento 

Modificação do  nome para: “A produção 
contemporânea do espaço urbano” e da  
ementa para “As condições de realização 
e transformação do espaço urbano, 
mediado na contemporaneidade por 
informações – artísticas, ambientais, 
científicas, técnicas, sociológicas, 
econômicas, políticas e históricas, em 
torno dos agentes e instituições 
envolvidos e seus instrumentos e/ou 
mecanismos de representação, 
interpretação, interação, leitura, 
intervenção e resistência. As estruturas 
urbanas e suas relações de produção 
sociais e espaciais em contextos 
contemporâneos.”  



 

Teoria crítica da produção do 
espaço arquitetônico -  PRJ811 
45h/03 créditos - Silke Kapp 

Modificação da ementa para 
“Fundamentos de uma abordagem 
teórico-crítica; espaço transformado pelo 
trabalho humano e campo especializado 
da arquitetura; funções legitimadoras ou 
críticas das teorias da arquitetura; 
dialética de projeto, canteiro e 
tecnologia; produção capitalista e espaço 
cotidiano; dialética de projeto e uso; 
arquitetura e indústria cultural; 
autonomia na produção do espaço 
arquitetônico.”  

Teorias do espaço e do 
planejamento urbano - 
URB803 - 45h/03 créditos  
Roberto Luís de Melo Monte-
Mór 

Modificação da carga horária para 60 h/a 
– 04 créditos e modificação do  código 
para “ARQ”, considerando o caráter 
interdepartamental da disciplina 

Formação da rede urbana 
brasileira URB801  - 
45h/03 créditos 
Fernanda Borges de Moraes 

Modificação da ementa para “Aportes 
teórico-conceituais e metodológicos da 
pesquisa em História Urbana e Regional: 
subsídios ao estudo da urbanização 
brasileira e dos processos de 
planejamento e intervenção territorial 
contemporâneos em suas várias escalas. 
Aspectos histórico-geográficos da 
produção, transformação, apropriação e 
gestão do espaço urbano e regional da 
América Portuguesa, tendo em vista as 
teorias, conceitos, propostas e projetos 
que conduziram tais processos e seus 
desdobramentos nos séculos seguintes.” 

Atelier: como pensar as 
condições abertas de produção 
de uma Teoria da Arquitetura ? 
45h/03 créditos –  
 Stéphane Huchet 

Criação da disciplina intitulada “Atelier: 
como pensar as condições abertas de 
produção de uma Teoria da Arquitetura?” 
45h/03 créditos, com a ementa “Tratar-
se-á de elaborar coletivamente uma 
reflexão sobre as condições de 
possibilidade da teoria da arquitetura. O 
desafio consiste na montagem de um 
material epistemologicamente 
consistente e convincente que não seja 
reduzido apenas a um de seus aspectos 
parciais (teoria do projeto, teoria da 
representação, teoria do espaço, teoria 
da interação com outras áreas, teoria do 
usuário, etc.). Quais podem ser hoje as 
questões que a arquitetura nos coloca? O 
patrimônio constituído pelo pensamento 
teórico da arquitetura na sua história 
deveria, portanto, constituir um material 
de trabalho fundamental. Teoria: o que 
pensar; como; por que; para que? Tais 
são as pré-posições do Aleliê de reflexão 
proposta aos pesquisadores.” 



 

Geoprocessamento no 
planejamento e gestão da 
paisagem urbana e cultural  
45h/03 créditos 
 Ana Clara Mourão Moura 

Criação da disciplina intitulada 
“Geoprocessamento no planejamento e 
gestão da paisagem urbana e cultural”, 
45h/03 créditos, com a ementa 
“Tendências contemporâneas na gestão e 
planejamento urbano e o papel da 
abordagem sistêmica. O urbano e o meio 
ambiente: procedimentos diagnósticos e 
prognósticos. Georreferenciamento de 
informações urbanas e ambientais. 
Técnicas e métodos na aplicação do 
geoprocessamento na análise e gestão 
urbana. Modelos em análise espacial 
urbana e da paisagem cultural. 
Simulação da paisagem por processos de 
Modelagem Paramétrica da Ocupação 
Territorial. Análise funcional de casos 
práticos.” 

Arquitetura como interface 
45h/03 créditos 
 Ana Paula Baltazar dos Santos 

Criação da disciplina intitulada 
“Arquitetura como Interface”, 
45h/03créditos com a ementa 
“Abordagem  da arquitetura como 
interface social, discutindo arquitetura 
como todo espaço transformado pelo 
trabalho, e interface como instrumento 
de conexão e/ou separação que depende 
da interação dos usuários. Possibilidade 
de integração entre projeto, construção e 
uso num processo aberto tendo como 
produto interfaces (físicas, digitais ou 
híbridas). Discussão dos conceitos de 
‘participação’, ‘autonomia’, 
‘agenciamento’, ‘mediação’, ‘espetáculo’, 
‘experiência’, ‘interatividade’, ‘evento’ e 
‘virtualidade’.Elaboração de ensaio crítico 
ou trabalho prático (interface física, 
digital ou híbrida no nível do objeto ou do 
espaço) que enfatize as possibilidades da 
arquitetura como interface” 

Historiografia da Arquitetura 
15h/01 crédito  
Roberto Eustaáquio dos Santos 

Criação da disciplina intitulada 
“Historiografia da Arquitetura”, 
15h/01crédito, com a ementa “A 
disciplina parte da análise da noção de 
historiografia  (teorias da história, 
vertentes historiográficas, recortes – 
temporal, espacial, metodológico-, fontes 
historiográficas, lacuna historiográfica) 
para discutir os pressupostos teórico-
metodológicos da produção 
historiográfica da arquitetura moderna, 
de modo a criar referências para uma 
leitura crítica dessa produção em relação 
aos temas de pesquisa específicos dos 
alunos.” 



 

Estudo de Caso como 
metodologia de pesquisa 
15h/01 crédito  
Roberto Eustaáquio dos Santos 

Criação da disciplina intitulada “Estudo de 
Caso como método de pesquisa”, 15h/01 
crédito, com a ementa “A disciplina 
discute a aplicação da metodologia do 
Estudo de Caso em investigações do 
campo da arquitetura e do urbanismo, 
buscando exercitar  a delimitação dos 
casos a partir  da definição  dos objetos 
de estudo, da formulação de questões de 
pesquisa, da contextualização do caso no 
universo de estudo e do planejamento 
sumário do processo de investigação.” 

 

 


