
Ata da 1ª/2015 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 
nos dias 09 e 11 de março de 2015, às 14h00, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 3 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Dia 09/03/2015: Representantes Docentes: 4 
Titulares: Professores Doutores Denise Morado Nascimento (Coordenadora), Fernanda Borges de 5 
Moraes (Subcoordenadora) e Flávio de Lemos Carsalade. Suplente: Professora Doutora Jupira 6 
Gomes de Mendonça. Dia 11/03/2015: Representantes Docentes: Titulares: Professores Doutores 7 
Denise Morado Nascimento (Coordenadora), Fernanda Borges de Moraes (Subcoordenadora), 8 
André Guilherme Dornelles Dangelo, José dos Santos Cabral Filho e Flávio de Lemos Carsalade. 9 
No dia 09 de março de 2015, a Profa. Denise Morado Nascimento iniciou a reunião colocando em 10 
discussão o ITEM 1 HOMOLOGAÇÃO DE PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO/2015 11 
SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO. Após relato dos 12 
Profs. Flávio Carsalade e Jupira Mendonça, membros da Comissão Examinadora do Exame de 13 
Seleção/2015, sobre a análise da documentação enviada pelos candidatos do processo seletivo, o 14 
Colegiado decidiu aprovar o documento anexo com o resultado do deferimento das inscrições dos 15 
candidatos no Exame de Seleção/2015. No dia 11 de março de 2015, a reunião teve 16 
prosseguimento, iniciando-se os trabalhos pela parte relativa ao Expediente: Aprovação da Ata da 17 
10ª/2014 reunião do Colegiado, realizada em 02/12/2014, que foi aprovada por unanimidade. Em 18 
seguida, foram colocados em discussão os itens de pauta da Ordem do Dia: ITEM 2. 19 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. A) 20 
CAROLINA HERRMANN COELHO DE SOUZA (in memoriam). Foi aprovada a Ata da Solenidade 21 
de Defesa Simbólica de Tese de Doutorado da aluna Carolina Herrmann Coelho de Souza, 22 
falecida em um acidente automobilístico ocorrido em 13/02/2015. A solenidade foi realizada em 23 
26/02/2015, iniciando-se com a apresentação do trabalho intitulado “O ‘espaço da resistência’ na 24 
Serra do Gandarela: instrumentos, contraposições e a necessária utopia” pelo orientador da 25 
estudante, Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór, seguida da apresentação dos pareceres da 26 
Banca Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG-27 
Orientador), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-28 
UFMG), Ester Limonad (UFF) e Orlando Alves dos Santos Júnior (IPPUR-UFRJ – parecer enviado 29 
por e-mail). A Banca julgou o trabalho “Aprovado” e registrou em Ata os seguintes comentários: “A 30 
Comissão Examinadora, reconhecendo a qualidade e profundidade do trabalho, recomenda que o 31 
mesmo seja submetido às premiações da área, e propõe sua publicação”. A Profa. Denise Morado 32 
esclareceu que consultou a Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG sobre a possibilidade de se 33 
conferir à estudante o grau de Doutor “In Memoriam”. Como resposta, a PRPG informou que “tal 34 
possibilidade não está prevista nos ordenamentos da Universidade e (...) entende não ser possível 35 
conferir o grau de doutor sem o total cumprimento da legislação em vigor”. Dessa forma, a 36 
Coordenadora explicou que a solenidade de defesa da tese teve caráter simbólico, sem validade 37 
para fins de expedição do grau de Doutor e inclusão da tese nas estatísticas de trabalhos 38 
concluídos do curso, e a aluna será considerada formalmente excluída do curso por motivo de 39 
falecimento (evasão). Em seguida, o Colegiado homologou as Atas de DEFESA DE TESE dos 40 
seguintes estudantes: B) MARIA DA GRAÇA ANDRADE DIAS, intitulada “MEMÓRIAS E 41 
EXISTÊNCIAS: Identidades e valores na representação social do patrimônio no Recôncavo da 42 
Bahia” e apresentada no dia 26/02/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. 43 
André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG-Orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), 44 
Denise Marques Bahia (PUC-MG), Patrícia Thomé Junqueira Schettino (UFOP) e Altino Barbosa 45 
Caldeira (PUC-MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. C) JUNIA 46 
CAMBRAIA MORTIMER, intitulada “Olhares sobre a arquitetura – arquiteturas do olhar: uma nova 47 
abordagem para o imaginário fotográfico contemporâneo do ambiente construído” e apresentada 48 
no dia 02/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Stéphane Huchet (EA-49 
UFMG-Orientador), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Luis Alberto Ferreira Brandão Santos 50 
(FALE-UFMG), Maria Ivone dos Santos (UFRGS) e Ana Luiza Nobre (PUC-RJ). O trabalho teve a 51 
“Aprovação” da Banca Examinadora. A Banca acrescentou os seguintes comentários na Folha de 52 
Aprovação: “Após a apresentação da candidata e participação por Skype do coorientador do 53 
doutorado-sanduíche na The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York, 54 
Prof. Anthony Vidler, a banca arguiu e a candidata respondeu de maneira muito satisfatória. A 55 
banca, de maneira unânime, ressalta a grande consistência e originalidade da tese no âmbito da 56 
pesquisa em arquitetura. As relações que ela estabelece entre fotografia e ambiente construído 57 



foram consideradas exemplares. Após incorporações das sugestões da banca, recomenda-se 58 
enfaticamente a publicação do trabalho”. D) MARCELA SILVIANO BRANDÃO LOPES, intitulada 59 
“Artesanias construtivas e urbanas: por uma tessitura de saberes” e apresentada no dia 60 
04/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (EA-61 
UFMG-Orientadora), Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG), Monique Sanches Marques (UFOP), 62 
Luciana da Silva Andrade (UFRJ) e Pedro Fiori Arantes (UNIFESP). O trabalho teve a 63 
“Aprovação” da Banca Examinadora e os seguintes comentários adicionais: “Acatando-se as 64 
contribuições da banca, sugere-se a publicação da tese em artigos e livro”. E) CARLOS 65 
ALBERTO BATISTA MACIEL, intitulada “Arquitetura como Infraestrutura” e apresentada no dia 66 
06/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Maria Lúcia Malard (EA-UFMG-67 
Orientadora), Maurício José Laguardia Campomori (EA-UFMG), José dos Santos Cabral Filho 68 
(EA-UFMG), Carlos Alberto Ferreira Martins (IAU-USP), Milton Liebentritt de Almeida Braga (FAU-69 
USP), Daniele Pisani (FAU-USP). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora e os 70 
seguintes comentários adicionais: “A Comissão Examinadora registra a qualidade excepcional do 71 
trabalho realizado e sugere fortemente a sua transformação em livro”. Continuando, o Colegiado 72 
homologou a Ata de Defesa de EXAME DE QUALIFICAÇÃO da estudante JÚNIA LÚCIO DE 73 
CASTRO BORGES, intitulado “Crowdsourcing: Oportunidades e Desafios na Gestão Colaborativa 74 
da Paisagem Urbana” e apresentado no dia 11/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: 75 
Profs. Drs. Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG-Orientadora), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) 76 
e Clodoveu Davis Júnior (DCC/ICEx-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca 77 
Examinadora. Finalizando a discussão do item, o Colegiado homologou a aprovação ad 78 
referendum das seguintes Bancas Examinadoras: i) Exame de Qualificação de FLÁVIA 79 
BALLERINI, marcado para o dia 12 de março próximo. O trabalho intitulado “Fabricação digital: 80 
aprendizagem social e inovação tecnológica” será apresentado perante a seguinte Banca 81 
Examinadora: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (Orientador - EA-UFMG), Isabel Amália 82 
Medero Rocha (UFPB) e Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG – participação via skype). ii) 83 
Exame de Qualificação de ANDERSON DE SOUZA SANT’ANNA, marcado para o dia 18 de 84 
março próximo. O trabalho intitulado “Configurações socioespaciais de diversidade e vitalidade: a 85 
rua como memória” será apresentado perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Jupira 86 
Gomes de Mendonça (Orientadora - EA-UFMG), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Reed 87 
Elliot Nelson (Southern Illinois University e Universidade Nove de Julho/SP). ITEM 3. MUDANÇAS 88 
DE ORIENTAÇÃO E INCLUSÃO DE COORIENTAÇÃO. O Colegiado avaliou as seguintes 89 
mudanças de orientação: A) Doutoranda Karla Bilharinho Guerra – A orientadora, Profa. 90 
Fernanda Borges de Moraes, propôs a mudança de orientação da estudante para a Profa. Celina 91 
Borges Lemos, retroativa a janeiro/2015, em função de as pesquisas da aluna estarem 92 
convergindo mais diretamente com as da Profa. Celina B. Lemos. O Colegiado referendou a 93 
aprovação ad referendum realizada em 05/02/2015. B) Doutorando Hélio Passos Rezende – O 94 
Prof. José dos Santos Cabral Filho comunicou que, em função dos caminhos tomados pela 95 
pesquisa do estudante, estará assumindo a orientação do aluno em comum acordo com a Profa. 96 
Silke Kapp, atual orientadora, e com o próprio estudante. O Colegiado aprovou a mudança de 97 
orientação. C) Mestranda Camila Matos Fontenele – O Colegiado aprovou a mudança de 98 
orientação da estudante para o Prof. José dos Santos Cabral Filho, considerando o desligamento 99 
da UFMG da Profa. Carmen Aroztegui Massera, que orientava a aluna. D) Mestrando Felipe 100 
Eleutério Hoffman – O aluno, que também era orientado pela Profa. Carmen Aroztegui Massera, 101 
foi comunicado sobre a necessidade de informar à Coordenação o estágio de desenvolvimento de 102 
seu trabalho para providências para a designação de um novo orientador. O aluno apresentou o 103 
trabalho conforme solicitado e a Coordenadora fez consulta à Profa. Celina Borges Lemos, que 104 
aceitou assumir a orientação do estudante. O Colegiado aprovou a designação da nova 105 
orientação. Em seguida, foram avaliadas as seguintes solicitações de inclusão de coorientação: I) 106 
Doutoranda Fabiana Oliveira Araújo - A orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes, 107 
solicitou a inclusão do nome do Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór como coorientador da tese 108 
da estudante, que tem se envolvido nos últimos meses na elaboração do Plano Regional do Norte 109 
de Minas e do Macrozoneamento da RMBH, ambos coordenados pelo Prof. Monte-Mór. A 110 
coorientação foi aprovada pelo Colegiado. II) Mestranda Julia de Carvalho Nascimento - O 111 
orientador, Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór, solicitou a inclusão do nome da Profa. Ana 112 
Maria Rabelo Gomes, da FAE/UFMG, como coorientadora da dissertação da estudante 113 
considerando que a professora, doutora em antropologia, tem contribuído sobremaneira para as 114 



pesquisas de campo da aluna. O Colegiado discutiu sobre a questão da conveniência de se 115 
estabelecer a figura do coorientador no curso de mestrado, e, em regime de excepcionalidade, 116 
considerando o perfil complementar de formação e pesquisa da Profa. Ana Maria Gomes em 117 
relação ao orientador principal, aprovou a coorientação. ITEM 4. Solicitação de credenciamento 118 
de docente - Prof. Frederico Canuto. A Profa. Denise Morado apresentou correspondência 119 
eletrônica do Prof. Frederico Canuto, do Departamento de Urbanismo, datada de 30/01/2015, 120 
solicitando seu credenciamento como “docente permanente do quadro de membros do NPGAU”. 121 
O professor anexou à correspondência “Breve Currículo” com sua publicação dos últimos 3 anos. 122 
O Colegiado retomou a discussão iniciada em reuniões anteriores sobre a necessidade de se 123 
avaliar a Resolução de credenciamento de docentes junto ao NPGAU no que diz respeito à 124 
inclusão de um detalhamento sobre o acolhimento de novos professores no NPGAU e o 125 
credenciamento de docentes colaboradores. A Profa. Denise Morado lembrou que, além desta 126 
demanda do Prof. Frederico Canuto, outros professores da Escola de Arquitetura, que têm 127 
ofertado disciplinas junto ao NPGAU, também já haviam manifestado interesse, mesmo que 128 
informal, em se credenciar junto ao Programa. Após discussão, o Colegiado decidiu avaliar esta 129 
questão juntamente com a definição de orientação dos alunos que irão ingressar no curso através 130 
do Exame de Seleção/2015 e, para a avalição das demandas de credenciamento como docente 131 
colaborador, será enviada correspondência aos professores que manifestaram interesse no seu 132 
credenciamento junto ao Programa, listados a seguir, para que encaminhem, até 31 de março 133 
próximo, a seguinte documentação: Currículo Lattes/CNPq com sua publicação dos últimos três 134 
anos e Proposta de Termo de Referência de Pesquisa: Profs. Frederico Canuto, Vanessa Borges 135 
Brasileiro, Juliana Torres de Miranda e José Augusto Pessoa. ITEM 5. SOLICITAÇÃO DE VISITA 136 
DE PROFESSOR ESTRANGEIRO – PROFA. DRA. MÔNICA AMARAL HADDAD (IOWA STATE 137 
UNIVERSITY) E PROF. DR. PEDRO DIAS (UNIVERSIDADE DE COIMBRA). A) A Profa. Ana 138 
Clara Mourão Moura encaminhou correspondência ao Colegiado, datada de 15/12/2014, 139 
submetendo solicitação de apoio para visita, pelo período de 10 a 23 de abril de 2015, da Profa. 140 
Mônica Amaral Haddad, “Associate Professor and GIS Extension Specialist”, do “Department of 141 
Community and Regional Planning”, Iowa State University, USA, para realização das seguintes 142 
atividades: (i) Oferta de disciplina de 15 h/a para alunos de mestrado e doutorado, no tema: 143 
“Análise Espacial de Dados em Estudos Urbanos e Regionais”; (ii) Reuniões com o grupo de 144 
pesquisa do Laboratório de Geoprocessamento da Escola de Arquitetura para troca de 145 
experiências na aplicação de geotecnologias; (iii) Participação de reuniões com o grupo de 146 
pesquisa “Modelagem Paramétrica Da Ocupação Territorial: proposição de novos recursos das 147 
geotecnologias para representar e planejar o território urbano”, coordenado pela Profa Ana Clara 148 
Moura. A Profa. Denise Morado esclareceu que aprovou a solicitação ad referendum e 149 
encaminhou de imediato à PRPG solicitação de auxílio financeiro (passagens aéreas e diárias) 150 
para viabilizar a visita da Professora. Em resposta, a PRPG informou em 06/01/2015 que “Tendo 151 
em vista que houve corte de recursos da Universidade no exercício de 2015 e que até o momento 152 
não sabemos se conseguiremos recurso emprestado da PROPLAN para custear as bancas 153 
examinadoras, informamos que esta Pró-Reitoria irá indeferir todas as solicitações de auxílio 154 
financeiro, que não sejam para Banca, até a chegada do recurso PROAP/CAPES. Sendo assim, 155 
sugerimos que verifiquem junto à Unidade se há algum recurso próprio que possa ser utilizado 156 
para custear a vinda do professor”. A Profa. Denise Morado disse que está aguardando a 157 
disponibilização dos recursos PROAP/CAPES 2015 do Programa de Pós-graduação em 158 
Arquitetura e Urbanismo para viabilizar a vinda da Profa. Mônica Haddad, mas que não há 159 
previsão de quando estes recursos estarão disponíveis. O Colegiado referendou a aprovação da 160 
visita da Profa. Mônica Haddad. B) Em 12/12/2014, o Diretor da Escola de Arquitetura, Prof. 161 
Frederico de Paula Tofani, encaminhou correspondência ao NPGAU submetendo à análise e 162 
manifestação do Colegiado proposta enviada à Diretoria pela Profa. Beatriz Coelho, Professora 163 
Emérita da EBA-UFMG, para a participação no Programa do Prof. Pedro Dias, professor 164 
catedrático da Universidade de Coimbra, Portugal, para oferta de disciplina e/ou cursos intensivos 165 
junto ao NPGAU. Anexo à correspondência, foi encaminhado o Curriculum Breve do professor. O 166 
Prof. André Dangelo fez um breve relato sobre as informações que possuía sobre a demanda em 167 
questão e disse estranhar o fato de a solicitação estar sendo encaminhada à Escola de 168 
Arquitetura e não à Escola de Belas Artes ou ao Departamento de História da UFMG, 169 
considerando o perfil de formação do professor, e se comprometeu a buscar mais esclarecimentos 170 
sobre o assunto. Após debate, o Colegiado decidiu encaminhar resposta à Diretoria da Escola de 171 



Arquitetura esclarecendo que não houve uma deliberação sobre o assunto por não haver 172 
informações suficientes para o julgamento da solicitação. Além disso, não ficou claro para o 173 
Colegiado como se daria a formalização da atuação do professor junto ao Programa considerando 174 
Artigo das Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG que vedam à professor externo à 175 
universidade a responsabilidade por coordenação de atividades acadêmicas, além do fato de 176 
atualmente o NPGAU não dispor de condições financeiras para viabilizar a participação do Prof. 177 
Pedro Dias, considerando o atual cenário orçamentário das universidades brasileiras. ITEM 6. 178 
HOMOLOGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORAL DE 179 
CLARA LUIZA MIRANDA. A Profa. Denise Morado aprovou ad referendum a solicitação da 180 
pesquisadora Clara Luiza Miranda para alteração do período de sua residência pós-doutoral no 181 
NPGAU para o período de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2016, em função de mudança no 182 
período de seu afastamento na UFES, onde é professora. O Colegiado referendou a decisão. 183 
ITEM 7. PROCESSOS DE ESTÁGIO NO EXTERIOR: DOUTORANDAS JÚNIA LÚCIO DE 184 
CASTRO BORGES E FABIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO. A Profa. Denise Morado lembrou que, 185 
conforme já informado na última reunião do Colegiado de 2014, os programas de pós-graduação 186 
têm uma cota anual de 24 meses de bolsa de estágio sanduíche, e que o NPGAU já está 187 
utilizando 22 meses de sua cota de 2015 com os estágios das alunas Lígia Milagres e Júnia 188 
Ferrari, aprovados em reunião do Colegiado de 07/10/2014. Dessa forma, os estágios aprovados 189 
nesta última reunião de 2014, de interesse de Camila Marques Zyngier e Daniel Medeiros de 190 
Freitas, ficaram condicionados à existência de bolsas disponíveis na CAPES. Em seguida, a 191 
Coordenadora explicou que, no início deste ano de 2015, encaminhou correspondência à Pró-192 
Reitoria de Pós-graduação da UFMG expondo esta situação e colocando sua preocupação com a 193 
demanda que havia de outros alunos para a realização de estágio no exterior em 2015, inclusive 194 
com propostas de estágio já aprovadas pelo Colegiado do NPGAU no final de 2014 (Camila 195 
Zyngier e Daniel Medeiros) e a serem aprovadas na primeira reunião do Colegiado de 2015, neste 196 
caso, o processo da aluna Júnia Lúcio de Castro Borges, protocolizado na Secretaria do NPGAU 197 
em 15/12/2014. A PRPG respondeu positivamente com relação à concessão de uma cota 198 
adicional para atender estas propostas aprovadas e a aprovar pelo Colegiado, e também sinalizou 199 
com a possibilidade de liberação de novas bolsas, devendo o NPGAU informar o mais breve 200 
possível o total de meses que seriam utilizados por novas demandas para 2015, de modo que a 201 
PRPG faria um estudo para verificar a possibilidade de atendimento dessas novas demandas. 202 
Diante da resposta da PRPG, em 20/02/2015, foi feita consulta aos alunos do curso de Doutorado 203 
pedindo que informassem a existência de demandas de estágio sanduíche em 2015, ressaltando-204 
se, contudo, que se tratava de uma consulta, pois o processo de bolsa de estágio no exterior 205 
requer a entrega no NPGAU da documentação prevista no regulamento da CAPES, a aprovação 206 
do processo pelo Colegiado, e a aprovação do aluno no Exame de Qualificação. Feitos estes 207 
esclarecimentos, a Profa. Denise Morado colocou em votação a proposta da aluna Júnia Lúcio 208 
de Castro Borges para realização de estágio sanduíche na Università Degli Studi di Cagliari/Itália 209 
sobre o tema “Crowdsourcing: Oportunidades e Desafios na Gestão Colaborativa da Paisagem 210 
Urbana”, a ser desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. Michele Campagna, no período de 211 
setembro/2015 a agosto/2016. A Profa. Denise esclareceu que, normalmente, o membro externo à 212 
UFMG que compõem a Banca Examinadora do Exame de Qualificação do doutorando tem sido 213 
designado para a Comissão de Avaliação da Candidatura ao estágio sanduíche, mas, no caso da 214 
aluna Júnia Borges, a banca foi composta somente por professores da UFMG. Sabendo desta 215 
situação, a orientadora da aluna, Profa. Ana Clara Mourão Moura, adiantou-se à questão e 216 
solicitou um parecer sobre a candidatura ao estágio no exterior ao Prof. Jorge Xavier da Silva, 217 
Professor Emérito da UFRJ, que foi anexado ao processo. Além disso, a representação discente 218 
encontra-se vaga, com o término do mandato das discentes Camila Marques Zyngier (titular) e 219 
Júnia Lúcio de Castro Borges (suplente) em 16/12/2014, e sem a formalização de uma nova 220 
representação até o momento. Após discussão, o Colegiado decidiu pela designação da seguinte 221 
Comissão de Avaliação do Estágio Sanduiche de Júnia Lúcio de Castro Borges: Profa. Denise 222 
Morado (Coordenadora do NPGAU), Profa. Jorge Xavier da Silva (parecerista ad hoc) e Camila 223 
Marques Zyngier (representante discente). Em seguida, a Profa. Denise Morado informou que 224 
como resposta à consulta por novas demandas de bolsas de estágio sanduíche em 2015 recebeu 225 
as seguintes respostas: A) Fabiana Oliveira Araújo, propondo a realização de estágio sanduíche 226 
na Université Lille 1 - França no período de agosto/2015 a julho/2016, sob a orientação do Prof. 227 
Didier Paris. A Coordenadora esclareceu que a demanda foi encaminha à PRPG, que aprovou 228 



uma nova cota adicional de bolsa para a aluna, condicionada à aprovação de seu processo no 229 
Colegiado (o processo com a documentação completa exigida pela CAPES ainda não foi 230 
protocolizado na Secretaria do Curso, estando faltando a carta e o currículo do orientador 231 
estrangeiro) e à aprovação da aluna no Exame de Qualificação. A orientadora da estudante, 232 
Profa. Fernanda Borges de Moraes, informou que em breve vai marcar a qualificação da aluna, 233 
provavelmente para o final de maio próximo, e que vai propor o nome de um professor externo à 234 
UFMG para compor a Comissão de Avaliação da Candidatura ao estágio no exterior. B) Laura 235 
Beatriz Lage, propondo a realização de estágio sanduíche na Newcastle University/UK, no 236 
período de setembro a dezembro/2015, sob a orientação do Prof. Sam Turner. A aluna informou 237 
que também fez solicitação de bolsa para a realização de estágio no exterior junto ao Programa 238 
Ciência sem Fronteiras/CAPES e que o resultado deve ser divulgado em abril próximo. A 239 
Coordenadora explicou que informou à aluna que irá aguardar a resposta do “Ciência sem 240 
Fronteiras” para enviar o pedido de bolsa adicional somente no caso de negativa de seu processo 241 
no CSF, para evitar desgates com demandas desnecessárias, e solicitou que a aluna entrasse em 242 
contato novamente em abril informando o resultado obtido no “Ciência sem Fronteiras”. C) Aziz 243 
Pedrosa. O aluno encaminhou correspondência datada de 03/03/2015 informando seu interesse 244 
em realizar estágio de 3 a 6 meses em Portugal, mas ainda não tem uma definição a respeito da 245 
Universidade e do orientador no exterior. ITEM 8.CONCESSÃO DE COTA DE BOLSA DO 246 
PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO - PNPD/CAPES. A PRPG encaminhou 247 
correspondência ao curso, em 12/02/2015, informando o saldo atual de uma cota de bolsa do 248 
Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD/CAPES, independente da utilização, da 249 
concessão e remanejamentos de cotas 2015 e que esta bolsa terá o período de seis meses (6 250 
meses) para o início de sua vigência, e que, do contrário, será recolhida pela CAPES. O 251 
Colegiado discutiu sobre o interesse em divulgar edital para a seleção de candidatos à bolsa e 252 
decidiu publicar Edital nos mesmos moldes da última seleção, realizada em maio de 2014, e com 253 
o seguinte calendário: Período de Inscrições: 31 de março a 30 de abril de 2015. Divulgação do 254 
Resultado: 15 de maio de 2015. O Colegiado decidiu designar a Comissão de Avaliação das 255 
candidaturas somente após o recebimento das inscrições, em função do perfil dos projetos 256 
propostos pelos candidatos. ITEM 9. REQUERIMENTOS DE “APROVEITAMENTO DE 257 
ESTUDOS” E “PRODUÇÃO ACADÊMICA”. O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos: 258 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: Requerimento da mestranda Luciana Maciel Bizzotto para 259 
aproveitamento da atividade “V PerCursos Formativos em Docência do Ensino Superior”, cursada 260 
na modalidade semi-presencial, e ministrada pela Rede de Desenvolvimento de Práticas de 261 
Ensino Superior – GIZ, vinculada à Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino da 262 
PROGRAD/UFMG, no período de fevereiro a maio de 2014, com carga horária total de 60 horas. 263 
PRODUÇÃO ACADÊMICA: A) Requerimentos do Doutorando Anderson de Souza Sant’Anna 264 
relativos às seguintes publicações em periódicos: OLIVEIRA, F. B.; SANT’ANNA, A. S.; DINIZ, D. 265 
M. Types of entrepreneurs in the conversion process of economic functions in towns: Paraty case 266 
study (Rio de Janeiro state). Tourism & Management Studies, v. 9, p. 92-96, 201; CARVALHO 267 
NETO, A. M.; SANT’ANNA, A. S. Relações de trabalho e gestão de pessoas, dois lados de uma 268 
mesma moeda: vinculações sob a ótica do fenômeno da liderança. Revista Gestão & Tecnologia, 269 
v. 13, p. 2-20, 2013. B) Requerimentos da Doutoranda Maria Fernandes Caldas relativos às 270 
seguintes publicações em anais de eventos: CALDAS, Maria Fernandes. Instrumentos 271 
Urbanísticos para Sustentabilidade de Áreas de Preservação Ambiental: o caso de Belo Horizonte. 272 
In: Seminário Nacional sobre Tratamento de Áreas de Preservação Permanente em Meio Urbano 273 
e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo – APPURBANA, 2014, Belém, p. 1-11; 274 
CALDAS, Maria Fernandes. O Programa de Aceleração do Crescimento e as Obras de 275 
Infraestrutura Urbana – Avanços e Desafios. In: Seminário Nacional sobre Urbanização de 276 
Favelas, 2014, São Bernardo do Campo, p. 1-19. C) Requerimento da Doutoranda Laura Beatriz 277 
Lage relativo à seguinte publicação em anais de eventos: LAGE, Laura B.; TEIXEIRA, Luciana C.; 278 
BORGES, Júnia L. Análise de Intervenções Arquitetônicas na Paisagem. In: 3º Colóquio Ibero-279 
Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto, Belo Horizonte, 2014. ATIVIDADES 280 
ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO: Requerimento do Doutorando Anderson de Souza 281 
Sant’Anna relativo à atribuição de 04 créditos em “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação” 282 
considerando publicação do seguinte artigo em Periódico classificado acima do Qualis B3 (além 283 
dos exigidos para titulação): SANT’ANNA, A. S.; OLIVEIRA, F. B.; DINIZ, D. M. Liderança no setor 284 
público: uma análise em processo de reconversão de funções econômicas de cidades. Faces: 285 



Revista de Administração (Belo Horizonte. Impresso). v. 12, p. 96-115, 2013 (classificado como B1 286 
na Área de Arquitetura e Urbanismo). ITEM 10. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE COTUTELA 287 
ENCAMINHADO PELA PROFA. JUPIRA GOMES DE MENDONÇA DE INTERESSE DA 288 
DOUTORANDA EUGÊNCIA CERQUEIRA VIANA – UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON-289 
SORBONNE/UFMG. A Profa. Denise Morado apresentou proposta de convênio de cotutela 290 
encaminhado pela Profa. Jupira Gomes de Mendonça de interesse da Doutoranda Eugênia 291 
Cerqueira Viana, da Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. O Colegiado aprovou a proposta 292 
e será solicitado à Profa. Jupira Mendonça que verifique adequação do termo de convênio 293 
enviada pela professora às Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG e ao modelo 294 
disponibilizado no site da Diretoria de Relações Internacionais- DRI/UFMG. ITEM 11. 295 
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE SELEÇÃO/2015 – 296 
RAIANE CAPUTI SILVA DIAS. A Profa. Denise Morado apresentou correspondência enviada 297 
pela estudante RAIANE CAPUTI SILVA DIAS em 11/02/2015 esclarecendo que pagou a taxa de 298 
inscrição no Exame de Seleção 2015 mas, em razão de mal tempo no dia da prova de proficiência 299 
em inglês, houve um atraso no seu vôo para Belo Horizonte que ocasionou sua não participação 300 
na prova. Como não conseguiu fazer a prova, não teve como formalizar sua inscrição no processo 301 
seletivo e, por esta razão, solicita o reembolso da taxa de inscrição. O Colegiado decidiu indeferir 302 
a solicitação, considerando que o Edital de Seleção 2015 – MESTRADO, datado de 12/12/2014, 303 
não estabelece a possibilidade de devolução da taxa de inscrição paga pelos candidatos, e o fato 304 
de a desistência da inscrição da candidata no processo seletivo ter ocorrido por motivos alheios 305 
ao Curso. ITEM 12. DISCUSSÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO SITE DO NPGAU. A Profa. 306 
Denise Morado relatou problemas com a atualização do site do NPGAU, que está sob a 307 
responsabilidade do Setor de Tecnologia e Informática (STI) da Escola de Arquitetura, e 308 
apresentou proposta da servidora do setor, Samara Martins, para migração do site para o 309 
Wordpress, de modo que a atualização pudesse ser feita pela Secretaria do NPGAU. A 310 
Coordenadora disse que o lay out proposto para o site no Wordpress não ficou bom e, por este 311 
motivo, não autorizou a migração, mas mostrou sua preocupação com problemas que poderão 312 
surgir com o fato de a atualização do site não estar sendo feita a contento pelo fato de somente o 313 
STI possuir senha para tal. O Colegiado sugeriu que a Coordenadora conversasse com o Diretor 314 
da Escola solicitando uma solução para o problema. ITEM 13. PROPOSTA DE OFERTA DE 315 
DISCIPLINA PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 – PROF. MAURÍCIO JOSÉ LAGUARDIA 316 
CAMPOMORI. O Colegiado aprovou a proposta encaminhada em 10/02/2015 pelo Prof. Maurício 317 
Campomori, do Departamento de Projetos da EA/UFMG, para a oferta, no 2º semestre de 2015, 318 
da disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Fundamentos de Prática Didática para o 319 
ensino de Arquitetura e Urbanismo, condicionada à adequação do programa da disciplina para 320 
15 horas/01 crédito, considerando norma do NPGAU no que diz respeito à carga horária de 321 
disciplinas ofertadas por professores convidados do Programa. ITEM 13. OUTROS ASSUNTOS. 322 
A) Agendamento das reuniões do Colegiado em 2015. A Profa. Denise Morado consultou os 323 
membros do Colegiado sobre a sua disponibilidade para agendamento das reuniões de 2015 às 324 
segundas-feiras, à tarde. Com a concordância dos presentes, a Profa. Denise disse que iria 325 
propor um calendário e divulgar para docentes e estudantes do NPGAU. B) Afastamento Prof. 326 
André Dangelo. O Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo comunicou seu afastamento para 327 
pós-doutorado no período do 2º semestre de 2016 a 1º semestre de 2017. C) Mudança de 328 
orientação. O Prof. André Dangelo relatou a situação atual de orientação da aluna do curso de 329 
Mestrado Juliana Cardoso Marques e sua intenção em transferir a orientação para a Profa. Celina 330 
Borges Lemos. A Coordenadora solicitou ao Prof. André Dangelo que consultasse a Profa. Celina 331 
a respeito e, com a concordância da professora, formalizasse a mudança de orientação junto ao 332 
Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 333 
encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de 334 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e 335 
aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 11 de março de 2015. 336 


