
Ata da 9ª/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 04 de novembro de 2014, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 3 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: 4 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (Coordenadora), Fernanda Borges de Moraes 5 
(Subcoordenadora) e José dos Santos Cabral Filho. Suplente: Professora Doutora Celina Borges 6 
Lemos. Representante Discente: Titular: Doutoranda Camila Marques Zyngier. Justificou 7 
ausência, o Prof. Flávio de Lemos Carsalade. A Profa. Denise Morado Nascimento iniciou a 8 
reunião colocando em discussão a aprovação da Ata da 08ª/2014 reunião do Colegiado, realizada 9 
em 07/10/2014, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram colocados em discussão 10 
os itens de pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS DE 11 
TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou as seguintes Atas de Defesas: 12 
DEFESA DE TESE: Reginaldo Magalhães de Almeida, intitulada “Pelo espaço concebido. As 13 
repercussões dos modelos do urbanismo moderno na (re)produção do espaço urbano de Belo 14 
Horizonte” e apresentada no dia 17/10/2014 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. 15 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG-Orientadora), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), 16 
Cláudio Listher Bahia (PUC-MG), Heitor Frúgoli Júnior (USP), Fábio José Martins de Lima (UFJF) 17 
e Klaus Chaves Alberto (UFJF). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. EXAME 18 
DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO: Marília de Fátima Dutra de Ávila Carvalho, intitulado 19 
“Comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais: a expansão urbana nos séculos XVIII e XIX” e 20 
apresentado em 22/10/2014 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Fernanda Borges 21 
de Moraes (Orientadora-EA/UFMG), André Guilherme Dornelles Dangelo (EA/UFMG) e Ivo Porto 22 
de Menezes (IAB-MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. DEFESA DE 23 
DISSERTAÇÃO: Daniella Coli Chagas, intitulada “A Arquitetura do Barroco Tardio em Minas 24 
Gerais: Permanências e Rupturas” e apresentada em 31/10/2014 perante a seguinte Banca 25 
Examinadora: Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG-Orientador), 26 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Patrícia Thomé Junqueira Schettino (UFOP). O trabalho teve 27 
a “Aprovação” da Banca Examinadora. Leandro dos Santos Magalhães, intitulada “A 28 
representação digital do espaço físico associada a funções computacionais – possibilidades de 29 
ferramentas visuais para gestão do ambiente construído” e apresentado em 30/10/2014 perante a 30 
seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG-31 
Orientador), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Jairo José Drummond Câmara (UEMG). O 32 
trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. Marina Carneiro Bernardes Moss, intitulada 33 
“Terras Incógnitas do Turismo – Um olhar exploratório sobre fenômeno urbano, seus 34 
desdobramentos e os territórios desconhecidos na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço: os 35 
núcleos urbanos de Lavras Novas, Serra do Cipó e Milho Verde” e apresentada em 29/10/2014 36 
perante a seguinte Banca Examinadora; Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-37 
UFMG-Orientadora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Bernardo Machado Gontijo (IGC-38 
UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE 39 
MESTRADO: Cíntia de Freitas Melo, intitulado “A política urbana de Belo Horizonte a partir dos 40 
anos 2000 – uma análise da derivação do interesse capitalista na atuação estatal” e apresentado 41 
em 28/10/2014 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos 42 
Santos (Orientadora-EA/UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE/UFMG) e Paulo 43 
Nakatani (UFES). O trabalho foi “Aprovado” pela Banca Examinadora. Guilherme Nunes de 44 
Vasconcelos, intitulado “Arquiteto como empreendedor” e apresentado em 13/10/2014 perante a 45 
seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (Orientadora-46 
EA/UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA/UFMG) e Luiz Alex Silva Saraiva (FACE/UFMG). 47 
O trabalho foi “Aprovado” pela Banca Examinadora. Fernando Pacheco do Nascimento, 48 
intitulado “Mapas colaborativos online para a apropriação, educação ambiental e gestão nos 49 
espaços públicos” e apresentado em 07/10/2014 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. 50 
Drs. Renato César Ferreira de Souza (Orientador-EA/UFMG), Flávio de Lemos Carsalade 51 
(EA/UFMG) e Waleska Teixeira Caiaffa (Faculdade de Medicina/UFMG). O trabalho foi “Aprovado” 52 
pela Banca Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS: O 53 
Colegiado aprovou a alteração da Banca Examinadora de defesa de tese de Adriano Mattos 54 
Corrêa, conforme solicitação da orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, com a substituição, por 55 
motivo de saúde, do Prof. Cesar Geraldo Guimarães (FAFICH-UFMG) pelo Prof. Lucas Veloso de 56 
Menezes (Universidade de Itaúna). Em seguida, o Colegiado aprovou as sugestões da 57 



orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes, para a composição das bancas examinadoras de 58 
defesa de tese dos seguintes doutorandos, previstas para ocorrer em março de 2015: Ricardo 59 
dos Santos Teixeira: Profs. Drs. Fernanda Borges de Moraes (EA/UFMG-orientadora), Roberto 60 
Luís de Melo Monte-Mór (FACE/UFMG), Cláudio Resende Ribeiro (Departamento de Urbanismo e 61 
Meio Ambiente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 62 
Janeiro/DPUR-FAU-UFRJ), Márcia Genésia de Sant Anna (Departamento V - Da Evolução da 63 
Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da UFBA), João Nazário Simões Villaschi (Departamento 64 
de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Direito, Turismo e Museologia - 65 
Campus UFOP). Suplente: Prof. Dr. Lucas Veloso de Menezes (Fundação Universidade de 66 
Itaúna). Gerson José de Mattos Freire: Profs. Drs. Fernanda Borges de Moraes (EA/UFMG-67 
orientadora), Simona Tondelli (UniBo), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA/UFMG), Raquel 68 
Garcia Gonçalves (EA/UFMG), Erminia Maricato (FAU – USP). Suplentes: Profs. Drs. Ilaria 69 
Agostini (UniBo), Maria Marcia Machado (IGC/UFMG), Aurelio Muzzarelli (PUC – MG). Marília de 70 
Fátima Dutra de Ávila Carvalho: Profs. Drs. Fernanda Borges de Moraes (EA/UFMG-71 
orientadora), Lucas Veloso de Menezes (Fundação Universidade de Itaúna), Patrícia Vargas 72 
Lopes Araújo (Departamento de História/UFV), André Guilherme Dornelles Dangelo (EA/UFMG), 73 
Jupira Gomes de Mendonça (EA/UFMG). Suplentes: Profs. Drs. João Pinto Furtado 74 
(Departamento de História/FAFICH-UFMG), Ivo Porto de Menezes (IAB-MG). Continuando, o 75 
Colegiado aprovou as seguintes Bancas Examinadoras de Defesas de Dissertação: Marcus 76 
Vinicius Bernardo, cujo trabalho intitulado “Da produção industrial à convivencial: uma 77 
experiência com fabricação digital e compartilhamento na favela” será apresentado no dia 26 de 78 
novembro próximo perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. José dos Santos Cabral 79 
Filho (Orientador-EA/UFMG), David Moreno Sperling (IAU - USP São Carlos) e Sandro Canavezzi 80 
de Abreu (FAU - UFU). Guilherme Ferreira de Arruda, cujo trabalho intitulado “Do discurso ao 81 
diálogo: interfaces digitais urbanas para a retomada da esfera pública” será apresentado no dia 27 82 
de novembro próximo perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos 83 
Santos (Orientadora-EA/UFMG), David Moreno Sperling (IAU - USP São Carlos) e Marcus Abílio 84 
Pereira (Departamento de Ciência Política - FAFICH/UFMG). A Profa. Denise Morado observou 85 
que a mestranda Helena Fátima Alves Martins Miranda Lana, orientanda da Profa. Ana Paula 86 
Baltazar dos Santos que, conforme o Regulamento do NPGAU tem até o 16º mês de curso, ou 87 
seja, novembro de 2014, para a apresentação de seu Exame de Qualificação e, até o momento, 88 
não houve manifestação da orientada a respeito da composição da banca examinadora e da data 89 
de apresentação do trabalho. ITEM 3. Reunião de Coordenadores de Pós-graduação com os 90 
Coordenadores de Área da CAPES promovida pela ANPARQ – Relato da Profa. Ana Paula 91 
Baltazar dos Santos. A Profa. Denise Morado esclareceu que a Profa. Ana Paula Baltazar dos 92 
Santos representou o NPGAU na reunião dos Coordenadores de Área da CAPES com os 93 
Coordenadores de Programas de Pós-graduação promovida durante o III Encontro da ANPARQ-94 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo em 22 de 95 
outubro último, tendo enviado um relato da reunião, do qual apresentou os seguintes destaques, 96 
que foram discutidos pelos membros do Colegiado: (i) revisão do Qualis Periódico e formação de 97 
Grupos de Trabalho para a criação do Qualis Livros e do Qualis Anais de eventos; (ii) quadro de 98 
demanda da Área por aumento de novos cursos, principalmente a oferta de mestrados 99 
profissionais, e aumento do número de vagas e de docentes dos cursos em funcionamento, com 100 
ressalva dos membros do Colegiado de que este aumento não deve comprometer a qualidade dos 101 
cursos; (iii) proposta de mudança do período da avaliação para quadrienal; (iv) necessidade de 102 
maior participação do NPGAU na FAPEMIG e no CNPq, com sugestão do Colegiado para montar 103 
uma agenda com o Reitor da UFMG, Prof. Jaime Arturo Ramírez, solicitando sua visita ao 104 
Programa para tratar desta demanda e de outros assuntos a serem definidos nesta agenda. O 105 
Colegiado sugeriu também propor à Comissão Organizadora do próximo encontro da ANPUR-106 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, que 107 
será realizado em Belo Horizonte, em maio de 2015, a abertura de um espaço no encontro para 108 
uma reunião dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 109 
promovida por iniciativa do NPGAU. ITEM 4. Discussão sobre os critérios de credenciamento 110 
de docentes junto ao NPGAU. Conforme deliberado na última reunião, a Profa. Denise Morado 111 
passou a palavra ao Prof. José dos Santos Cabral Filho para apresentar proposta de atualização 112 
da Resolução que define os critérios de credenciamento de docentes junto ao NPGAU. O Prof. 113 
José dos Santos Cabral Filho disse que não teve tempo de formalizar uma proposta, mas colocou 114 



para debate alguns pontos que deveriam ser contemplados nesta proposta, como a necessidade 115 
de se definir critérios claros para o credenciamento de novos professores no Programa de forma a 116 
incentivar a demanda existente, mas deixando claro para estes professores os critérios que são 117 
necessários para o credenciamento de modo que os professores possam se preparar para 118 
solicitar seu credenciamento. O Prof. José dos Santos Cabral Filho sugeriu a criação de um guia 119 
ou roteiro com o passo a passo necessário para o professor requerer seu credenciamento no 120 
NPGAU, incluindo um informativo sobre a classificação Qualis dos periódicos. O Professor sugeriu 121 
também a atribuição de pesos diferentes para os diversos tipos de publicação na contabilização 122 
da produção intelectual dos docentes, a exemplo da classificação Qualis dos periódicos, e da 123 
necessidade de discussão da diferenciação que existe hoje nas exigências para o credenciamento 124 
e o recredenciamento de docentes, e a possibilidade de professores que queiram se candidatar ao 125 
credenciamento que ofertem disciplinas junto ao NPGAU em parceria com docentes já 126 
credenciados. O Professor destacou que a Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG 127 
é referência nacional e deve zelar para manter este patamar. A Profa. Fernanda B. Moraes 128 
sugeriu que antes de se formalizar os quantitativos de publicação necessários para o 129 
credenciamento fossem projetados cenários, de forma a não se criar exigências fora da realidade, 130 
e sugeriu a realização de um Seminário Interno de Avaliação do NPGAU para que todo o corpo 131 
docente do Programa pudesse discutir e tomar conhecimento dos critérios de credenciamento. O 132 
Colegiado aprovou a ideia do Seminário Interno de Avaliação, que foi agendado para o início do 133 
próximo ano. Enquanto isso, o Prof. Cabral deverá continuar trabalhando na sistematização de 134 
uma proposta de atualização dos critérios de credenciamento trazendo sugestões/dúvidas para 135 
discussão no Colegiado. ITEM 5. Resoluções sobre Plano de Trabalho e encargos didáticos 136 
2015 e Matriz de composição do perfil e regime de dedicação do corpo docente da 137 
EAUFMG. A Profa. Denise Morado disse que colocou este item na pauta da reunião como forma 138 
de informar sobre a discussão que está acontecendo nos departamentos sobre a demanda da 139 
UFMG para as unidades acadêmicas definirem o perfil e a matriz de regime de dedicação do seu 140 
corpo docente, considerando as Resoluções do Conselho Universitário que estabeleceram 141 
normas relativas a regimes de trabalho docente, encargos didáticos, concessão, reversão de 142 
classe e alteração de regime de trabalho, progressões e promoções dos integrantes das carreiras 143 
de magistério da UFMG. ITEM 6. Exame de Seleção 2015: Comissão, Edital, Vagas para 144 
orientação. Dando início ao processo de organização do Exame de Seleção para ingresso no 145 
NPGAU no 2º semestre de 2015, o Colegiado designou a seguinte Comissão de Seleção: 146 
Titulares: Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça, Celina Borges Lemos e Flávio de Lemos 147 
Carsalade. Suplente: Profa. Dra. Fernanda Borges de Moraes. O Colegiado decidiu também pela 148 
não inclusão no material de divulgação da seleção dos termos de referência de pesquisa dos 149 
professores colaboradores que estão atualmente com dois orientandos (Profs. Altamiro Bessa, 150 
Carmen Aroztegui, Natacha Rena e Renata Marquez) e do termo de referência da Profa. Silke 151 
Kapp que fez esta solicitação em razão de estar orientando seis alunos atualmente com previsão 152 
de defesa somente a partir de agosto de 2016. O Colegiado ressaltou a necessidade de uma 153 
ampla divulgação do Exame de Seleção através de flyer e da home page do NPGAU que precisa 154 
passar por uma atualização. ITEM 7. Oferta de disciplinas para o 1º semestre de 2015. A Profa. 155 
Denise Morado informou que recebeu a demanda de oferta no 1º semestre de 2015 dos seguintes 156 
professores. Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo – Cultura arquitetônica na formação da 157 
arquitetura brasileira – 45h/03 créditos; Prof. Carlos Antônio Leite Brandão – Arquitetura, cidade e 158 
ciências humanas – 60h/04 créditos; Profa. Celina Borges Lemos – Tópicos em Arquitetura e 159 
Urbanismo II: História, arquitetura, cultura, cotidiano na cidade contemporânea – 30 h/02 créditos; 160 
Prof. Renato César Ferreira de Souza – Sistemas de Tecnologias de Informação aplicados ao 161 
espaço arquitetônico e urbano – 45h/03 créditos; Prof. José dos Santos Cabral Filho – Arquitetura, 162 
tecnologias digitais e cultura contemporânea – 45h/03 créditos; Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa – 163 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Questões contemporâneas sobre a paisagem – 30h/02 164 
créditos. O Colegiado discutiu sobre o desequilíbrio que está ocorrendo entre a oferta de 165 
disciplinas no 1º e 2º semestre, com a concentração da maior parte das disciplinas regulares da 166 
grade curricular no segundo semestre, e decidiu solicitar ao Prof. Marcelo Pinto Guimarães que 167 
mantenha a oferta de sua disciplina no primeiro semestre e solicitar aos professores externos que 168 
têm ofertado disciplina junto ao NPGAU (Profs. Vanessa Brasileiro, Juliane Torres e José Augusto 169 
Pessoa) que encaminhem proposta de oferta de disciplina para o primeiro semestre. Em seguida, 170 
o Colegiado avaliou a proposta do Prof. Frederico Canuto, do Departamento de Urbanismo, para a 171 



oferta da disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo: Epistemologias Infames para 172 
apontamento na produção do espaço urbano”. O Colegiado aprovou a proposta com solicitação ao 173 
Prof. Frederico Canuto para adequação da disciplina à carga horária de 15 horas/aula e ajuste no 174 
título da disciplina. ITEM 8. Requerimento de Produção Acadêmica. O Colegiado aprovou o 175 
requerimento de inclusão de Produção Acadêmica no Histórico Escolar do Doutorando Adriano 176 
Mattos Corrêa relativo à organização/edital dos Cadernos arquitetura menor da Universidade de 177 
Coimbra. Caderno 1 [Entre a boa e a má carpintaria]; Caderno 2 [Arquitetura como ofício] e 178 
publicação nos Cadernos dos seguintes artigos: Do “ofício” da Arquitetura; Da Arquitetura como 179 
ciência menor; Da hospitalidade como argumento; Arquitetura como ‘evento’?. ITEM 9. 180 
Solicitação de coorientação – doutorando André Reis Penido. O Colegiado aprovou a 181 
solicitação do orientador, Prof. Carlos Antônio Leite Brandão, para a inclusão do nome da Profa. 182 
Mônica Sette Lopez, da Faculdade de Direito da UFMG, como coorientadora do doutorando André 183 
Reis Penido. ITEM 10. Processo de reconhecimento de diploma de interesse de Aurelio 184 
Muzzarelli. O Colegiado aprovou o parecer favorável da Profa. Ana Clara Mourão Moura para o 185 
reconhecimento de diploma de Dottorato di Ricerca in Ingegneria edilizia e territoriale, obtido na 186 
Universidade de Bologna/Itália, de interesse de Aurelio Muzzarelli. ITEM 11. Prêmio Vale-Capes 187 
de Ciência e Sustentabilidade. A Profa. Denise Morado informou que recebeu correspondência 188 
da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG sobre o Prêmio Vale-Capes de Ciência e 189 
Sustentabilidade, destinado a trabalhos que apresentam ideias inovadoras com potencial para 190 
transformação em produto ou processo e também promover o reconhecimento da atividade 191 
científica e tecnológica em áreas temáticas que versem sobre o desenvolvimento sustentável e, 192 
em especial sobre tecnologia socioambiental tais como: Processos eficientes para redução de 193 
consumo de água e de energia; Aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou 194 
rejeitos; Redução de Gases do efeito estufa (GEE); Tecnologias socioambientais, com ênfase no 195 
combate à pobreza. A Professora esclareceu que podem concorrer ao prêmio teses e 196 
dissertações defendidas em 2013 e que o período de inscrições se encerra em 14 de novembro 197 
de 2014. Disse que o Edital foi encaminhado aos professores do NPGAU em 13/10/2014 198 
solicitando indicações dos orientadores, mas não houve manifestações. ITEM 12. Edital CAPES – 199 
Programa de Apoio à Pós-graduação e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Tecnologia 200 
Assistiva no Brasil (PGPTA). A Profa. Denise Morado informou que recebeu correspondência da 201 
CAPES informando que a agência, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, lançaram 202 
edital para apoiar pesquisas em Tecnologia Assistiva no âmbito dos programas de pós-graduação. 203 
Serão ofertadas 210 bolsas (mestrado, doutorado e doutorado sanduíche) contemplando até 15 204 
programas de pós-graduação interinstitucional, prevendo a articulação de, no mínimo, três 205 
instituições envolvendo diferentes áreas do conhecimento para o desenvolvimento em Tecnologia 206 
Assistiva. Além das bolsas, cada projeto receberá o apoio de R$ 660.000,00 em custeio e capital 207 
totalizando R$20,3 milhões nesse edital. As inscrições encerram-se no dia 06 de novembro 208 
próximo, com destaque para o fato de tratar-se de programa que estimula a articulação 209 
interinstitucional entre universidades públicas e privadas e que cada projeto deverá envolver pelo 210 
menos três diferentes grupos de pesquisa. A Professora disse que o Edital foi encaminhado aos 211 
professores do NPGAU, informando que estava se dispondo a oferecer o apoio do NPGAU para a 212 
elaboração de propostas, caso fosse de interesse de algum docente, mas não houve 213 
manifestações. A Professora disse também que conversou a respeito pessoalmente com o Prof. 214 
Marcelo Pinto Guimarães, mas o professor não manifestou interesse em participar do Edital. ITEM 215 
13. Outros assuntos. A) Prorrogação de prazo de defesa de tese: O Colegiado aprovou o 216 
requerimento do doutorando Marcos Felipe Sudré, encaminhado com a anuência de seu 217 
orientador, Prof. Roberto Luís de Monte-Mór, solicitando prorrogação de dois meses no prazo de 218 
defesa de tese em função da necessidade de reorientação do trabalho ao longo da pesquisa em 219 
função do “vasto material a ser organizado diante das questões teórico-conceituais trazidas pela 220 
literatura”, estabelecendo a data limite de 30 de abril de 2015 para a defesa da tese. B) Atividade 221 
Acadêmica de Pós-graduação. O Colegiado aprovou a solicitação do doutorando Pedro 222 
Henrique Almeida de Morais para a inclusão em seu Histórico Escolar de 04 créditos em 223 
Atividades Acadêmicas em virtude de publicação em periódico Qualis B2 do artigo: MORAIS, P. H. 224 
A. Alguns apontamentos teóricos sobre a cidade industrial. Revista Paranoá. Brasília: Faculdade 225 
de Arquitetura e Urbanismo da UnB, n. 13. p. 83-92. O Colegiado aprovou a solicitação do 226 
doutorando Marcos Felipe Sudré para a inclusão em seu Histórico Escolar de 04 créditos em 227 
Atividades Acadêmicas em virtude de publicação em periódico Qualis B3 do artigo: SOUZA, M. F. 228 



S. De la forma a la contra-forma: una contribución lefebvriana para el entendimiento de 229 
morfologías urbanas. Territorios, Bogotá, 2013, n. 29. p. 39-56. C) Aproveitamento de estudos. 230 
O Colegiado aprovou o requerimento da mestranda Cecília Reis Alves dos Santos para 231 
aproveitamento da atividade “Formação em Docência do Ensino Superior”, cursada na 232 
modalidade semi-presencial, e ministrada pela Rede de Desenvolvimento de Práticas de Ensino 233 
Superior – GIZ, vinculada à Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da 234 
PROGRAD/UFMG, no período de fevereiro a maio de 2014, com carga horária total de 60 horas e 235 
aproveitamento de 100 (cem) pontos, conceito A. D) Evento promovido no âmbito do Programa 236 
PROBRAL. A Profa. Denise Morado apresentou correspondência encaminhada pela Profa. Ana 237 
Paula Baltazar dos Santos contendo o flyer dos eventos que estão sendo promovidos, com o 238 
apoio do NPGAU, durante a estadia de três doutorandas da Bauhaus Universität-Weimar na 239 
EA/UFMG no âmbito Programa Brasil-Alemanha (Probral), coordenado pelos Professores José 240 
Cabral (NPGAU-UFMG) e Frank Eckardt (Bauhaus), na semana de 17 a 21 de novembro de 2014. 241 
Estão programados uma palestra no dia 17/11 e três seminários (uma tarde com cada 242 
doutoranda) nos dias 18, 19 e 20 de novembro, com a abordagem de temas específicos de suas 243 
pesquisas enfocando Qualitative Spatial Research (entrevistas no dia 18 e observação científica 244 
no dia 19) e oundscape and perception (no dia 20). O Prof. José dos Santos Cabral Filho convidou 245 
os professores do NPGAU que tiverem interesse em conversar com as estudantes que entrem em 246 
contato com ele ou com a Ana Paula Baltazar para agendar o encontro. Na sua correspondência, 247 
a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos questiona a possibilidade de creditação curricular para os 248 
estudantes do NPGAU que participarem do evento. O Colegiado aprovou a atribuição de um 249 
crédito em Atividades Acadêmicas para os alunos que comprovarem a participação em todas as 250 
atividades do evento. E) Residência de Pós-doutorado. O Colegiado aprovou a proposta da Dra. 251 
Patrícia Vargas Lopes de Araujo (Professora da UFV) para a realização de Residência Pós-252 
Doutoral junto ao Programa no período de 02 de março de 2015 a 01º de março de 2016, para 253 
desenvolvimento do projeto “Ordenamento urbano, administração municipal e articulações 254 
microrregionais – Campanha, MG (1830-1890)” sob a supervisão da Profa. Dra. Fernanda Borges 255 
de Moraes. Como parte do programa de pós-doutoramento, a Dra. Patrícia Vargas está propondo 256 
a oferta, no 1º semestre de 2015, da disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: História, 257 
tempo presente e os desafios do mundo urbano contemporâneo” – 30h/02 créditos. O Colegiado 258 
aprovou a oferta da disciplina. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre a proposta de residência 259 
pós-doutoral junto ao NPGAU encaminhada pela Dra. Clara Luiza Miranda (Professora da UFES) 260 
sob a supervisão da Profa. Natacha Rena. O Colegiado decidiu não ser formalmente adequado a 261 
supervisão de um pós-doutorado por uma professora com credenciamento como colaboradora, 262 
sem orientação de dissertação já concluída e delegou à Coordenadora conversar a respeito com a 263 
Profa. Clara Luiza Miranda. F) Gabinetes de estudos. A Doutoranda Camila Marques Zyngier 264 
relatou problemas com a utilização dos gabinetes de estudos dos pós-graduandos relativos à 265 
iluminação dos gabinetes e desempenho dos computadores. A doutoranda sugeriu que os alunos 266 
promovessem alguma ação junto à Diretoria para agilizar a execução do projeto de reforma 267 
elétrica dos gabinetes, elaborado em julho de 2013, e ofereceu o serviço de algum bolsista para 268 
melhorar o desempenho dos computadores, inclusive formatando as máquinas, se necessário. O 269 
Colegiado apoiou as iniciativas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a 270 
presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do 271 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a 272 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 273 
04 de novembro de 2014. 274 


