
Ata da 3ª/2014 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 1 
Urbanismo-NPGAU da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada 2 
em caráter extraordinário, em 27 de março de 2014, às 14h30, na sala 300 da Escola de 3 
Arquitetura da UFMG. Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes 4 
Docentes: Titulares: Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora do 5 
Colegiado), Ana Clara Mourão Moura (Subcoordenadora do Colegiado), Denise Morado 6 
Nascimento e Stéphane Huchet. Justificou ausência, a Profa. Silke Kapp. Representante Discente: 7 
Titular: Doutoranda Camila Marques Zyngier. A Profa. Fernanda Borges de Moraes iniciou a 8 
reunião colocando em discussão o ponto de pauta única: 1) Recurso de candidata do mestrado 9 
contra o indeferimento de sua inscrição no Exame de Seleção/2014. A Profa. Fernanda 10 
Borges de Moraes apresentou recurso protocolizado na Secretaria do NPGAU em 21/03/2014 11 
pela candidata ao Mestrado Maíra Araújo Cândida, que teve indeferida sua inscrição no processo 12 
seletivo/2014 em função de não apresentação de certificado de quitação eleitoral. A candidata 13 
reconhece que, por equívoco, encaminhou como comprovante de quitação eleitoral documento 14 
emitido no site do TSE relativo à sua situação cadastral regular. Anexo ao recurso, a candidata 15 
enviou Certidão de quitação eleitoral emitida em 21/03/2014 pelo Polo de Atendimento ao Eleitor 16 
da Justiça Eleitoral de Belo Horizonte. Após manifestação de seus membros, o Colegiado decidiu 17 
manter o indeferimento da inscrição da candidata Maíra Araújo Cândida, considerando que o 18 
comprovante de quitação eleitoral da candidata, documento obrigatório para a inscrição no 19 
processo seletivo/2014, conforme estabelecido no Edital de Seleção, foi apresentado após o prazo 20 
de inscrições. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 21 
encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de 22 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e 23 
aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 27 de março de 2014. 24 


