
Ata da 4ª/2014 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo-1 
NPGAU da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais realizada em 09 de 2 
abril de 2014, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os 3 
seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: Professores Doutores 4 
Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora do Colegiado), Ana Clara Mourão Moura 5 
(Subcoordenadora do Colegiado), Denise Morado Nascimento e Stéphane Huchet Representante 6 
Discente: Titular: Doutoranda Camila Marques Zyngier. Justificaram ausência, as Professoras Silke 7 
Kapp e Ana Paula Baltazar dos Santos. A Profa. Fernanda Borges de Moraes iniciou a reunião 8 
colocando em discussão os pontos de pauta: 1) Homologação de Atas de Defesas de 9 
Dissertação/Tese/Exame de Qualificação: O Colegiado homologou as seguintes Atas: DEFESA 10 
DE DISSERTAÇÃO: Pedro Henrique Almeida de Morais, intitulada “Cidade e Arquitetura na 11 
América Latina em três tempos e alguns corolários norte-americanos: 1492-1880-1929”, 12 
apresentada em 19/03/2014, perante a seguinte Banca examinadora: Profs. Drs. Flávio de Lemos 13 
Carsalade (EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Hugo Massaki Segawa 14 
(USP). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca, com os seguintes comentários adicionais: “A 15 
Comissão Examinadora concluiu pela aprovação do trabalho apresentado reconhecendo seu 16 
mérito de pesquisa e investigação. Neste sentido, recomenda a incorporação das reflexões 17 
apresentadas como base para a formulação da tese de doutorado”. DEFESAS DE TESE: Viviane 18 
Zerlotini da Silva, intitulada “ESPAÇOS COLETIVOS DE TRABALHO: entre a produção e a 19 
reprodução”, apresentada em 31/03/2014, perante a seguinte Banca examinadora: Profs. Drs. Silke 20 
Kapp (EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Lia Tiriba (UFF), Rita Aparecida da 21 
Conceição Ribeiro (UEMG) e Francisco de Paula Antunes Lima (EE-UFMG). O trabalho teve a 22 
“Aprovação” da Banca, com os seguintes comentários adicionais: “A banca destaca a relevância do 23 
tema, em especial para o campo da Economia Solidária. Recomenda a divulgação na forma de 24 
artigo e em outros formatos para o público em geral”. Fernanda Guimarães Goulart, intitulada 25 
“Urbano Ornamento: um inventário de grades ornamentais em Belo Horizonte (e outras belezas)”, 26 
apresentada em 28/03/2014, perante a seguinte Banca examinadora: Profs. Drs. Stéphane Huchet 27 
(EA-UFMG), Maria Rosa Cervera Sardá (Universidad de Alcalá de Henares/Espanha), Christus 28 
Menezes da Nóbrega (UnB), Vera Chacham (FAFICH-UFMG), Luiz Alberto Brandão Santos (FALE-29 
UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca, com os seguintes comentários adicionais: “Tendo 30 
em vista a altíssima qualidade da tese, a banca unânime, recomenda que ela seja apresentada a 31 
premiações e que seja publicada”. Lívia de Oliveira Monteiro, intitulada “Espacialidades e 32 
Especificidades: As operações urbanas consorciadas como ferramenta de planejamento e gestão 33 
do espaço”, apresentada em 26/03/2014, perante a seguinte Banca examinadora: Profs. Drs. 34 
Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), Daniela Abritta 35 
Cota (UFSJ), Fernanda Furtado de Oliveira e Silva (UFF) e Joaquín Sabaté Bel (Universidade 36 
Politécnica de Cataluña/Espanha). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca, com os seguintes 37 
comentários adicionais: “Dada a importante contribuição da tese, a banca recomenda a publicação 38 
em periódicos indexados e divulgação em eventos científicos”. Sheyla Aguilar de Santana, 39 
intitulada “Geoprocessamento na modelagem parametrizada da paisagem territorial: aplicações da 40 
geovisualização na simulação da paisagem urbana”, apresentada em 20/03/2014 perante a 41 
seguinte Banca examinadora: Profs. Drs. Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG), Fernanda Borges 42 
de Moraes (EA-UFMG), Mônica Amaral Haddad (Iowa State University), Francisco Henrique de 43 
Oliveira (UFSC) e Karla Albuquerque de Vasconcelos Borges (PRODABEL/PBH). O trabalho teve a 44 
“Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pela orientadora, 45 
no prazo de 30 dias”, com os seguintes comentários adicionais: “A aluna deve realizar os ajustes 46 
solicitados pela banca, detalhadamente anotados pela orientadora e que serão entregues no 47 
volume da mesma. Caberá à orientadora controlar a realização dos ajustes solicitados”. EXAME 48 
DE QUALIFICAÇÃO: Camila Marques Zyngier, intitulado “Planning Support Systems (PSS): 49 
geovisualização no planejamento de paisagens urbanas”, apresentado em 21/03/2014, perante a 50 
seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG), Fernanda Borges 51 
de Moraes (EA-UFMG) e Mônica Amaral Haddad (Iowa State University). O trabalho teve a 52 
“Aprovação” da Banca Examinadora. Em seguida, o Colegiado homologou a aprovação ad 53 
referendum da banca examinadora de defesa de tese de Silvio Romero Fonseca Motta: Titulares: 54 
Profs. Drs. Maria Lúcia Malard – EA-UFMG – Orientadora, Roberto Eustaáquio dos Santos – EA-55 
UFMG, José Ricardo Queiroz Franco – EE-UFMG, Maria Amélia Devitte Ferreira D’Azevedo Leite – 56 
PUC-Campinas, Regina Coeli Ruschel – UNICAMP. Suplente: Prof. Dr. Antonio Carlos Dutra Grillo 57 
– PUC-MG. 2) Recredenciamento de docente - Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. 58 



Considerando a produção científica do professor nos últimos três anos, conforme relatado no seu 59 
Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou por unanimidade o recredenciamento do Prof. André 60 
Guilherme Dornelles Dangelo como docente permanente do Programa. 3) Prêmio Anparq/2014 61 
de Teses e Dissertações. A Profa. Fernanda B. Moraes apresentou o Edital publicado pela 62 
ANPARQ – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - 63 
convidando pesquisadores a participar da terceira edição do Prêmio Anparq/2014 nas seguintes 64 
categorias: tese, dissertação, livro (texto integral), livro (coletânea), capítulo de livro e artigo em 65 
periódicos. Em relação ao prêmio de teses e dissertações, as inscrições podem ser feitas por 66 
iniciativa própria do autor ou institucionalmente, pelo coordenador do programa de pós-graduação, 67 
com possibilidade de indicação, por programa, de até 02 teses e 02 dissertações, defendidas no 68 
período compreendido entre 01 de maio de 2012 e 30 de abril de 2014. Em relação ao prêmio de 69 
teses, a Profa. Fernanda B. Moraes lembrou que em 12/06/2013 o Colegiado designou Comissão 70 
para escolha da melhor tese defendida em 2013 para indicação a premiações, constituída pelos 71 
Profs. Jupira Gomes de Mendonça, Denise Morado Nascimento e Stéphane Huchet. A professora 72 
consultou a Comissão sobre a possibilidade de incorporar à avaliação que já realizaram as demais 73 
teses defendidas no período compreendido pelo Prêmio Anparq. A Profa. Denise M. Nascimento 74 
colocou sua preocupação com o prazo reduzido para análise das demais teses. O Colegiado 75 
recomendou que a Comissão se baseasse também nas indicações feitas pelas Bancas 76 
Examinadoras nas Atas de Defesa das Teses em relação à indicação dos trabalhos para 77 
premiações e publicações, na análise da estrutura dos trabalhos e, se necessário, em consulta a 78 
algum membro da banca examinadora. Com a concordância dos membros da Comissão presentes 79 
à reunião, o Colegiado designou a seguinte Comissão para a escolha da(s) tese(s) a ser(em) 80 
indicada(s) para o Prêmio ANPARQ/2014: Profs. Jupira Gomes de Mendonça, Denise Morado 81 
Nascimento e Stéphane Huchet. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre a sugestão de nomes 82 
para compor a Comissão para avaliação das dissertações e decidiu designar a seguinte Comissão 83 
para a escolha da(s) dissertação(ões) a ser(em) indicada(s) para o Prêmio ANPARQ/2014: Profs. 84 
Altamiro Sérgio Mol Bessa, Marcelo Pinto Guimarães e Celina Borges Lemos. Na impossibilidade 85 
de algum destes professores participar da Comissão, o Colegiado decidiu indicar, respectivamente, 86 
como suplentes, as Profas. Raquel Garcia Gonçalves, Carmen Aroztegui Massera e Renata 87 
Moreira Marquez. 4) Orientações para defesas de teses/dissertações. A Profa. Fernanda B. 88 
Moraes apresentou proposta de documento com diretrizes a serem adotados pelo NPGAU para 89 
servirem de orientação no dia das defesas de teses/dissertações aos professores orientadores no 90 
que diz respeito aos trâmites envolvidos na apresentação dos trabalhos, e proposta de documento 91 
para orientar os estudantes e orientadores em relação ao processo de entrega e formatação das 92 
teses e dissertações (ambos, em anexo). O Colegiado aprovou a iniciativa e decidiu que os 93 
documentos fossem repassados aos seus membros para envio de sugestões para a sua redação 94 
final. 5) Abertura de vagas para 2015 – Doutorado e Mestrado. O Colegiado aprovou a oferta de 95 
10 (dez) vagas para o Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Mestrado para entrada no 2º 96 
semestre de 2015. 6) Reedição do Edital de Bolsa de Pós-doutorado – PNPD/CAPES. O 97 
Colegiado aprovou o relançamento do Edital para a concessão de uma bolsa de Pós-doutorado no 98 
âmbito do Programa PNPD/CAPES, com abertura de inscrições no período de 28 de abril a 16 de 99 
maio de 2014, divulgação do resultado em 30 de maio de 2014, e início da bolsa previsto para 100 
julho/2014. 7) Proposta de filiação do NPGAU à Associação Internacional Artes 101 
Renascentistas. A Profa. Fernanda B. Moraes apresentou correspondência eletrônica 102 
encaminhada em 19/02/2014 pelo Prof. Carlos Antônio Leite Brandão questionando o interesse do 103 
NPGAU em filiar-se à “Associação Internacional Artes Renascentistas” como instituição fundadora 104 
dessa Associação, que está prevista para ser criada provavelmente em 24 de abril próximo, em 105 
Ferrara (Itália), reunindo uma série de instituições e pessoas dedicadas ao estudo do 106 
Renascimento. O Colegiado discutiu sobre a possibilidade de filiação à Associação e, considerando 107 
uma série de dúvidas levantadas em relação à questão, decidiu delegar ao Prof. Stéphane Huchet 108 
a decisão a respeito, após conversa com o Prof. Carlos Antônio l. Brandão para verificar os 109 
interesses e implicações mais abrangentes desta filiação para o NPGAU. 8) Requerimento de 110 
Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou o requerimento do doutorando Pedro 111 
Henrique Almeida de Morais para o aproveitamento das seguintes disciplinas cursadas no 112 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFMG: - Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à 113 
Arquitetura e Urbanismo – ARQ810 – 45 horas/03 créditos – cursada no 2º semestre de 2012, com 114 
aproveitamento de 88 pontos, conceito B. - Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Estudo de caso 115 
como método de pesquisa – ARQ808 – 15 horas/01 crédito – cursada no 1º semestre de 2013, 116 



com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. - Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: O 117 
racionalismo crítico e a arquitetura do cotidiano: uma confrontação de ideias – ARQ809 – 30 118 
horas/02 créditos – cursada no 1º semestre de 2013, com aproveitamento de 100 pontos, conceito 119 
A. - Teorias do Espaço e do Planejamento Urbano – URB803 – 45 horas/03 créditos – cursada no 120 
1º semestre de 2013, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. - Teoria Crítica da Produção 121 
do Espaço Arquitetônico – PRJ811– 45 horas/03 créditos – cursada no 1º semestre de 2011, com 122 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A. 9) Requerimento de Produção Acadêmica. O 123 
Colegiado aprovou a inclusão no Histórico Escolar do doutorando André Luiz Prado de Oliveira 124 
do seguinte artigo aceito para publicação, a ser lançado no 1º semestre de 2014 nos “Cadernos de 125 
Arquitetura”, publicação da PUC-MG, v. 20, n. 27: “Impacto, risco ou vulnerabilidade: uma 126 
discussão sobre análise urbano-ambiental”. 10) Calendário eleitoral/2014 – Eleição para 127 
Recomposição do Colegiado e Eleição para a Coordenação do NPGAU. A Profa. Fernanda B. 128 
Moraes informou que os mandatos dos representantes docentes do Colegiado irão vencer nas 129 
seguintes datas: Dia 15/06/2014: Profª. Drª. Fernanda Borges de Moraes (Titular) / Prof. Dr. André 130 
Guilherme Dorneles Dangelo (Suplente); Profª. Drª. Silke Kapp (Titular) / Profª. Drª. Ana Paula 131 
Baltazar dos Santos (Suplente); Prof. Dr. Stéphane Huchet  (Titular) / Profª. Drª. Celina Borges 132 
Lemos (Suplente). Dia 24/07/2014: Profª. Drª. Ana Clara Mourão Moura (Titular); Profª. Drª. Denise 133 
Morado Nascimento (Titular) / Profª. Drª. Jupira Gomes de Mendonça (Suplente). A Professora 134 
informou ainda que o mandato da atual Coordenação do NPGAU irá vencer em 25 de julho 135 
próximo. O Colegiado aprovou o seguinte calendário para as eleições de recomposição destes 136 
mandatos: Eleição para a Representação Docente junto ao Colegiado: Publicação de Edital: até 137 
14/04/2014. Inscrição de candidatos: De 14 a 28/04/2014. Eleição: 05/05/2014. Homologação do 138 
resultado: 12/05/2014. Eleição para a Coordenação do Colegiado: Publicação de Edital: até 139 
16/05/2014. Inscrição de candidatos: De 26/05 a 09/06/2014. Eleição: 16/06/2014. Homologação do 140 
resultado: 23/06/2014. 11) Mudança de orientação do aluno Gerson José de Mattos Freire. A 141 
Profa. Fernanda B. Moraes apresentou correspondência encaminhada em 07/04/2014 pela Profa. 142 
Ana Clara Mourão Moura, solicitando o encerramento de sua orientação do doutorando Gerson 143 
José de Mattos Freire, pelos motivos expostos na referida correspondência. Por unanimidade, o 144 
Colegiado aprovou que a Profa. Fernanda Borges de Moraes, atualmente coorientadora do aluno, 145 
assumisse a orientação principal do estudante. Ao final de sua correspondência, a Profa. Ana Clara 146 
Mourão Moura sugere que o NPGAU adote um relatório de atividades a ser preenchido pelos 147 
discentes no final do semestre letivo como forma de orientador e Colegiado acompanharem o 148 
desenvolvimento dos alunos no curso. A Professora apresentou o modelo utilizado pelo Programa 149 
de Pós-graduação em Geografia, que poderia ser adaptado ao NPGAU. O Colegiado aprovou o 150 
envio do modelo aos membros do Colegiado para proposta de sugestões para a formatação do 151 
relatório a ser adotado pelo NPGAU. 12) Outros Assuntos. A) Requerimento de Trancamento 152 
Parcial de Matricula. O Colegiado aprovou o requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula, 153 
com justificativa, encaminhado pela mestranda Marina Carneiro Bernardes Moss, na disciplina 154 
“Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Questões contemporâneas sobre a paisagem” – ARQ809 155 
– 30 horas/02 créditos - Turma D. B) Reembolso da taxa de inscrição no Exame de 156 
Seleção/2014. O Colegiado indeferiu a solicitação de restituição da taxa de inscrição no Exame de 157 
Seleção/2014 – Mestrado encaminhado pela candidata Luiza Maciel Costa da Silva, que teve sua 158 
inscrição indeferida em razão de não ter enviado a documentação pelos Correios. A decisão do 159 
Colegiado levou em conta consulta realizada à Comissão Coordenadora de Seleção da Pós-160 
graduação da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, o Edital de Seleção 2014 – MESTRADO, 161 
datado de 13/12/2013, que não estabelece a possibilidade de devolução da taxa de inscrição paga 162 
pelos candidatos, e o fato de o indeferimento da inscrição no processo seletivo ter ocorrido por 163 
motivos alheios ao Curso. C) Solicitação de complementação de dados do Currículo Lattes - 164 
Exame de Seleção/2014. O Colegiado deferiu a solicitação da candidata inscrita no Exame de 165 
Seleção/2014 – Mestrado Joana Barbosa Vieira da Silva, encaminhada em correspondência 166 
protocolizada na Secretaria do NPGAU em 04/04/2014, para complementar informações sobre sua 167 
experiência pessoal suprimidas na versão impressa do currículo Lattes. Nada mais havendo a 168 
tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula 169 
Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 170 
Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros 171 
do Colegiado. Belo Horizonte, 09 de abril de 2014. 172 


