
Ata da 10ª/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 
no dia 10 de novembro de 2015, às 14h00, 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), André Guilherme Dornelles Dangelo e José dos Santos Cabral Filho. 6 
Suplente: Professora Doutora Raquel Garcia Gonçalves. Constatado quorum, a Profa. Denise 7 
Morado Nascimento iniciou a reunião apresentando o doutorando Bruno Amaral de Andrade, 8 
eleito entre os alunos do NPGAU para participar desta reunião, conforme deliberado pelo 9 
Colegiado, na condição de convidado, sem direito a voto, mas com direito a voz, considerando o 10 
ponto de pauta relativo à discussão da Resolução com os critérios para a concessão e renovação 11 
das bolsas de estudos. O Colegiado comentou sobre a questão da inexistência de representação 12 
discente nos diversos órgãos decisórios da Escola de Arquitetura em função de irregularidades 13 
envolvendo o seu Diretório Acadêmico e decidiu estender a participação do doutorando Bruno 14 
Amaral de Andrade como representante discente convidado do Colegiado em suas reuniões, até 15 
que a situação do Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura se regularize. Em seguida, a 16 
Profa. Denise Morado colocou em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada 17 
a Ata da 9ª/2015 reunião do Colegiado, realizada em 14/10/2015. Continuando, foram colocados 18 
em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 19 
DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO. O Colegiado homologou a 20 
Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação de: Priscila Mesquita Musa, intitulada 21 
“Movimentos Imagem” e apresentada em 29/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos 22 
professores doutores Renata Moreira Marquez (EA-UFMG-orientadora), Rita de Cássia Lucena 23 
Velloso (EA-UFMG) e César Geraldo Guimarães (FAFICH-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” 24 
da Comissão Examinadora com os seguintes Comentários adicionais: “Trabalho que encontrou 25 
uma forma que articula muito bem as três instâncias que o estruturam – os textos reflexivos, os 26 
grupos de imagens e as rodas de conversa com outros agentes/participantes dos movimentos 27 
discutidos”. Edgardo Moreira Neto, intitulada “Concepção arquitetônica de edifícios: fatores 28 
intervenientes na projetação em sistemas construtivos industrializados de concreto em Belo 29 
Horizonte” e apresentada em 22/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos 30 
professores doutores Maria Lúcia Malard (EA-UFMG-orientadora), Roberto Eustaáquio dos Santos 31 
(EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Rosemary Bom Conselho Sales (Escola 32 
de Design-UEMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes 33 
Comentários adicionais: “O candidato deverá apresentar as revisões sugeridas pela banca no 34 
prazo de 30 dias”. Fernando Pacheco do Nascimento, intitulada “Mapas colaborativos e o 35 
espaço público. A utilização de sistemas de mapeamento colaborativo online como ferramenta nos 36 
processos de requalificação urbana” e apresentada em 16/10/2015 perante Banca examinadora 37 
composta pelos professores doutores Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG-orientador), 38 
Flávio de Lemos Carsalade (EAUFMG) e Waleska Teixeira Caiaffa (Faculdade de Medicina-39 
UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata 40 
de Apresentação da Qualificação de Mestrado de: Henrique Gazzola de Lima, intitulada 41 
“Parametrização e produção autônoma do espaço urbano”, defendida em 16/10/2015 perante 42 
Banca examinadora composta pelos professores doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-43 
UFMG-orientadora), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór 44 
(FACE-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Geraldo Angelo de 45 
Almeida e Silva, intitulada “As Novas Escolas de Minas: Arquitetura escolar pública na capital e a 46 
experiência da CARPE”, defendida em 20/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos 47 
professores doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG-orientador), Carlos Alberto 48 
Batista Maciel (EA-UFMG) e Luciano Mendes de Faria Filho (FAE-UFMG). O trabalho foi 49 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS 50 
EXAMINADORAS. O Colegiado aprovou a designação da Banca Examinadora de Defesa de 51 
Dissertação de: Guilherme Nunes de Vasconcelos, intitulada “O arquiteto como incorporador? 52 
uma discussão sobre a atuação convencional e outras possibilidades”, a ser apresentada em 53 
24/11/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Ana Paula Baltazar 54 
dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e Luiz Alex Silva 55 
Saraiva (FACE-UFMG). Luiz Antônio da Cruz, intitulada “A Casa Padre Toledo no cotidiano e na 56 
monumentalização”, a ser apresentada em 25/11/2015 perante Banca examinadora composta 57 
pelos professores doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-orientadora), André Guilherme 58 
Dornelles Dangelo (EA-UFMG) e Altino Barbosa Caldeira (PUC Minas). Felipe Eleutério 59 
Hoffman, intitulada “O espaço construído na produção de lugares de memória: reflexões sobre 60 



museus e projetos de lugares de memória do trauma em Belo Horizonte”, a ser apresentada em 61 
07/12/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Celina Borges 62 
Lemos (EA-UFMG-orientadora), Yára Mattos (EDTM-UFOP) e José Neves Bitencourt (IPHAN-63 
MG). Suplente: Prof. Dr. André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG). Paula Bruzzi Berquó, 64 
intitulada “A ocupação e a produção de espaços biopotentes em Belo Horizonte: entre rastros e 65 
emergências”, a ser apresentada em 12/12/2015 perante Banca examinadora composta pelos 66 
professores doutores Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG-orientadora), Eduardo Antônio de 67 
Jesus (PUC MG), Ricardo Fabrino Mendonça (FAFICH-UFMG) e Jupira Gomes de Mendonça 68 
(EA-UFMG). Suplentes: Profs. Drs. Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG) e Simone Parrela 69 
Tostes (Universidade de Itaúna). ITEM 3. OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 1º SEMESTRE DE 70 
2016. O Colegiado aprovou a seguinte oferta de disciplinas para o 1º semestre letivo de 2016: 71 
 72 

Disciplina Professor/a 
PRJ818 – Turma A - 45 horas/03 créditos 
A produção contemporânea do espaço urbano  

Denise Morado  

PRJ814 - Turma A - 45 horas/03 créditos 
Sistemas de Tecnologias de Informação aplicados ao espaço 
arquitetônico e urbano 

Renato César Ferreira de 
Souza 

PRJ816 – Turma A – 15 horas/01 crédito 
Historiografia da Arquitetura (Ênfase em Pesquisa 
historiográfica) 

Roberto Eustaáquio 

PRJ808 - Turma A - 45 horas/03 créditos 
Arquitetura, tecnologias digitais e cultura contemporânea 

José dos Santos Cabral Filho 

ARQ808 – Turma F – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Procedimentos 
Diagramáticos de Projeto 

Juliana Torres 

URB802- Turma A – 45 horas/03 créditos 
Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e 
metropolitano  

Jupira Gomes de Mendonça 

ARQ808 – Turma D – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arq. e Urb. I: Governamentalidade, Insurreição, 
Contra-conduta: o Urbano em Michel Foucault 

Rita de Cássia Lucena Velloso 

ARQ808 – Turma E – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arq. e Urb. I: Urbanismo de Guerra-I: Leituras 
Contemporâneas da Produção do Espaço 

Frederico Canuto 

ARQ808 - Turma A – 15 horas/01 crédito & 
ARQ809 - Turma A – 30 horas/02 créditos 
Arquitetura, cidade e ciências humanas – Módulos II & III 

Carlos Antônio Leite Brandão  

ARQ809 - Turma B – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arq. Urb. II: História, arquitetura, cultura, cotidiano 
na cidade contemporânea 

Celina Borges Lemos 

ARQ809 – Turma C – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arq. e Urb. II: Arquitetura, arte e outras 
epistemologias 

Renata Marquez 

ACR813 – Turma A – 45 horas/03 créditos 
Cultura arquitetônica na formação da arquitetura brasileira  

André Dangelo 

ARQ808 – Turma B – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arq. e Urb. I: Conservação e Preservação Ambiental 
e Patrimonial e os instrumentos de Gestão 

Vanessa Brasileiro 

ARQ811 - Turma A – 45 horas/03 créditos 
Estágio Docência  

Orientador 

ARQ812 - Turma A – 15 horas/01 crédito 
Estágio Docência em Seminário 

Orientador 

ARQ812 - Turma B – 15 horas/01 crédito 
Estágio Docência em Seminário Orientador 

ARQ813 - Turma A – 30 horas/02 créditos 
Estágio Docência em Oficinas Temáticas  

Orientador 

ARQ813 - Turma B – 30 horas/02 créditos 
Estágio Docência em Oficinas Temáticas  

Orientador 
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O Colegiado avaliou também a seguinte proposta de oferta de disciplina encaminhada pelo Prof. 74 
José Augusto Pessoa, do Departamento de Urbanismo da EA/UFMG: ARQ808 – 15 horas/01 75 
crédito - Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: U-topia, topologia e pensamento 76 
urbanístico. Após avaliação, o Colegiado decidiu solicitar ao Professor modificações na proposta 77 



apresentada no que diz respeito à especificação somente da bibliografia que vai ser trabalhada 78 
efetivamente no curso e à apresentação, no formato de ementa, dos objetivos e conteúdos da 79 
disciplina, de maneira clara e objetiva, e coerentes com a sua carga horária: 15 horas/aula. O 80 
Colegiado decidiu ainda reiterar solicitação junto ao Prof. Marcelo Pinto Guimarães para que 81 
apresente sua proposta de disciplina para o 1º semestre de 2016. ITEM 4. 82 
RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES. Considerando a Resolução 01/2015, de 04/05/2015, 83 
que estabelece os critérios de credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto 84 
ao NPGAU, e após avaliação do Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento 85 
do Prof. Flávio de Lemos Carsalade junto ao NPGAU na modalidade Credenciamento Permanente 86 
– Doutorado. Em seguida, o Colegiado reiterou solicitação para que os Profs. Maria Lucia Malard 87 
e Stéphane Huchet encaminhem seu Currículo Lattes/CNPq, considerando que seus 88 
credenciamentos estão vencidos/a vencer em 08/11/2015 e 20/11/2015, respectivamente. ITEM 5. 89 
PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. O Colegiado homologou a aprovação ad 90 
referendum do Parecer da Profa. Fernanda Borges de Moraes favorável ao reconhecimento do 91 
diploma de Doctor – Aménagement de L’Espace, Urbanisme obtido na Université Paris-Est - 92 
Créteil/França, de interesse de Natália Aguiar Mol. Título do trabalho: La production de la 93 
metropole: quel role jouent les documents de planification? Le cas de la Region Metropolitaine de 94 
Belo Horizonte au Bresil et de la metropole lyonnaise en France. A Profa. Denise Morado 95 
esclareceu que aprovou o parecer ad referendum por solicitação do Departamento de Urbanismo 96 
da UFMG, considerando a necessidade do reconhecimento de diploma para a Dra. Natália Mol 97 
tomar posse como professora efetiva do Departamento. Em seguida, o Colegiado aprovou o 98 
parecer da Profa. Silke Kapp pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do diploma de 99 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO URBANO: ARTE, CIUDAD. SOCIEDAD, obtido na 100 
Universitat Barcelona - Barcelona/Espanha, de interesse de Juliana Silva Berzoini. Título do 101 
trabalho: O modelo Barcelona de espaço público e desenho urbano: as ramblas do período. 102 
Anexo ao parecer, a Profa. Silke Kapp encaminhou correspondência ao Colegiado comentando a 103 
respeito da “Declaração de Bolonha” de 1999 que dividiu os cursos de graduação dos países 104 
signatários em dois ciclos: Bachelor e Master, e que as “análises de cursos universitários 105 
europeus (...) evidenciaram que, pelo menos na área de Arquitetura e Urbanismo, a conclusão do 106 
Master equivale à graduação brasileira, seja em conteúdo, carga horária e tipo de trabalho de 107 
conclusão, seja em atribuições profissionais (...) significa que, a não ser pelo nome, o Master 108 
europeu não se assemelha ao Mestrado acadêmico brasileiro na nossa área de conhecimento”. A 109 
Professora colocou sua preocupação com o fato de não saber como “proceder formalmente nessa 110 
questão, mas entendo que o Colegiado do NPGAU poderia definir como diretriz interna que não 111 
reconhecerá diplomas de Master obtidos nos países signatários da Declaração de Bolonha. 112 
Poderia, ainda, solicitar à PRPG que informe os requerentes dessa decisão antes de iniciarem o 113 
respectivo processo”. O Colegiado ponderou as colocações da Profa. Silke Kapp e decidiu aprovar 114 
o documento enviado pela professora como uma recomendação aos pareceristas, aprovando, 115 
contudo, como procedimento, que os processos de reconhecimento de diploma não devem ser 116 
generalizados à luz da Declaração de Bolonha, devendo ser avaliados caso a caso. ITEM 6. 117 
PRÊMIO ANPARQ 2016 – MODALIDADE TESE E DISSERTAÇÃO. A Profa. Denise Morado 118 
apresentou correspondência da ANPARQ – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 119 
em Arquitetura e Urbanismo, datada de 25/10/2015, informando a publicação do Prêmio ANPARQ 120 
2016 nas modalidades Tese e Dissertação, destacando que o processo de seleção dos trabalhos 121 
(uma única Dissertação e uma única Tese) ficará a cargo dos programas de pós-graduação, com 122 
sugestão para os programas “criarem comissões internas, critérios e demais atividades para a 123 
escolha dos seus representantes no Prêmio”. Os trabalhos a serem indicados devem ter sido 124 
defendidos no período de 01/05/2014 a 08/04/2016. A data final para envio dos trabalhos à 125 
ANPARQ é 10/04/2016. O Colegiado decidiu que a primeira seleção dos trabalhos ficará a cargo 126 
dos orientadores que tiveram trabalhos defendidos no período estabelecido pela premiação, que 127 
poderão indicar uma tese e/ou uma dissertação dentre aquelas defendidas por seus orientandos. 128 
Após, o Colegiado irá designar Comissão para escolha da tese e da dissertação a ser indicada 129 
pelo NPGAU dentre aquelas previamente selecionadas pelos orientadores. ITEM 7. MUDANÇA 130 
DE ORIENTAÇÃO - MESTRANDA LAURA FONSECA DE CASTRO. Profa. Denise Morado 131 
apresentou correspondência do Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos, recebida na Secretaria do 132 
NPGAU em 19/10/2015, solicitando que a orientação da aluna do Mestrado Laura Fonseca de 133 
Castro passe a ser exercida pela professora Rita de Cassia Lucena Velloso, “pelo fato de a 134 
pesquisa ter se encaminhado para uma seara em que a experiência da Professora Rita com 135 
questões urbanas, especialmente, a abordagem dos aspectos relacionados ao tema ‘ida cotidiana 136 
e experiência estética’, decerto resultará mais frutífera para o trabalho”. O Colegiado aprovou a 137 



mudança de orientação da mestranda Laura F. Castro. Ainda com relação ao tema de mudança 138 
de orientação, o Prof. José Cabral solicitou inclusão de ponto de pauta relativo à aprovação do 139 
Colegiado para a mudança de orientação de sua orientada do curso de Mestrado Angélica 140 
Linhares Buchamayer, que passaria a ser orientada, com a concordância de ambas, pela Profa. 141 
Rita de Cássia Lucena Velloso, considerando também que o trabalho desenvolvido pela aluna 142 
está caminhando em direção à área de pesquisa da Profa. Rita Velloso. O Colegiado aprovou a 143 
mudança de orientação da mestranda Angélica L. Buchmayer. ITEM 8. HOMOLOGAÇÃO DE 144 
REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – MESTRANDA PRISCILA 145 
MESQUITA MUSA. O Colegiado referendou o aproveitamento do Requerimento de 146 
Aproveitamento de Estudos de Priscila Mesquita Musa, referente à disciplina Tópicos Especiais 147 
em Sociologia: o Colegio de Sociologia – SOA947 – Turma A – 60h/04 créditos, cursada em 148 
regime de “disciplina isolada” no 2º semestre de 2012 junto ao Programa de Pós-graduação em 149 
Sociologia da UFMG, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. A Profa. Denise Morado 150 
esclareceu que aprovou o requerimento ad referendum considerando que a aluna defendeu sua 151 
dissertação em 29 de outubro último e o lançamento do aproveitamento dos créditos deveria ser 152 
lançado em seu Histórico Escolar antes da defesa. Em seguida, a Profa. Denise Morado 153 
apresentou, para avaliação do Colegiado, requerimento de Aproveitamento de Créditos de 154 
Mariana de Moura Cruz, referente à disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: História, 155 
tempo presente e os desafios do mundo contemporâneo – ARQ809 – Turma C – 30h/02 créditos, 156 
cursada em regime de “disciplina isolada” no 1º semestre de 2015 junto ao NPGAU, com 157 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A, e referente às disciplinas Ecologia Política – GEO897 158 
– Turma U – 60h/04 créditos e Tópicos Especiais: Planejamento e Gestão Urbano-Ambiental – 159 
GEO896 – Turma D – 60h/04 créditos, cursadas em regime de “disciplina isolada” junto ao 160 
Programa de Pós-graduação em Geografia da UFMG, respectivamente no 1º e 2º semestres de 161 
2014, com aproveitamento de 94 e 92 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento da 162 
mestranda Mariana de M. Cruz. ITEM 9. RESOLUÇÃO PARA REGULAMENTAR A ALOCAÇÃO 163 
E RENOVAÇÃO DE BOLSAS CAPES, CNPQ E FAPEMIG. Conforme discussão iniciada na 164 
última reunião do Colegiado, a Profa. Denise Morado apresentou proposta de Resolução para 165 
regulamentar a alocação e renovação de bolsas das agências CAPES, CNPq e FAPEMIG, que foi 166 
aprovada pelo Colegiado (em anexo). ITEM 10. PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DO III FÓRUM 167 
DOS EGRESSOS. A discussão sobre o item, iniciada na última reunião do Colegiado, foi 168 
retomada com o relato da Profa. Fernanda Borges de Moraes sobre o histórico dos dois últimos 169 
fóruns de egressos, que foram organizados com o intuito de se mapear a situação dos mesmos. A 170 
Professora esclareceu também que o II Fórum de Egressos foi organizado em 2010, também e 171 
principalmente, para se divulgar o Curso de Doutorado, recém criado à época. A Profa. Denise 172 
Morado relembrou sugestão levantada na última reunião para que o III Fórum fosse organizado a 173 
partir de uma chamada para os egressos encaminharem um artigo sobre sua tese/dissertação, ou 174 
sobre o trabalho que estão desenvolvendo atualmente, para compor uma revista eletrônica, e para 175 
a apresentação, no Fórum, dos trabalhos previamente selecionados entre aqueles enviados pelos 176 
estudantes. Além dessa chamada, seria enviado também o questionário para o mapeamento dos 177 
egressos. O Colegiado aprovou a sugestão e a realização do Fórum no início de 2016. A Profa. 178 
Denise Morado se propôs a organizar uma formatação prévia do evento para apresentar na 179 
primeira reunião do Colegiado do próximo ano. ITEM 11. OUTROS ASSUNTOS. A) 180 
Homologação - Declaração para concorrer a estágio sanduíche CNPq. A Profa. Denise 181 
Morado informou que recebeu demanda da doutoranda Laura Beatriz Lage para renovação de 182 
declaração para concorrer ao Programa de Bolsa de Estágio Sanduíche/CNPq para o 183 
desenvolvimento do projeto “Paisagem ou Paisagem Cultural: compatibilidade potencial entre as 184 
abordagens tradicionais no estudo e proteção da paisagem como patrimônio cultural no Brasil e 185 
Inglaterra” em estágio na Universidade de Newcastle no período de setembro de 2016 a janeiro de 186 
2017. A Professora esclareceu que a aluna já havia apresentado a proposta em dezembro de 187 
2014, mas o processo, à época, foi indeferido pelo CNPq por falta de recursos. Com a abertura de 188 
novo Edital do Programa, a aluna solicitou a renovação da declaração para concorrer novamente 189 
à bolsa. O Colegiado referendou a expedição da declaração. B) Produção Acadêmica. O 190 
Colegiado aprovou o requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela Doutoranda 191 
Marina Salgado, com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, referente à 192 
publicação do livro: Salgado, Marina. Ouro Preto: paisagem em transformação. Ed. CRV: Curitiba, 193 
2013. C) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou os requerimentos de 194 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhados e/ou apresentados na presente reunião 195 
pelos orientadores dos seguintes doutorandos: Lígia Maria Xavier Milagres: concessão de 03 196 
créditos referentes à realização de docência em disciplinas do Curso de Graduação em 197 



Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura além do Estágio Docência obrigatório, conforme 198 
solicitado por sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos. Lorena Melgaço Silva 199 
Marques. concessão de 04 créditos referentes à participação da aluna em organização de 200 
eventos, conforme solicitado por sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos. Hélio 201 
Passos Rezende. concessão de 04 créditos referentes à realização de docência em disciplinas 202 
do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura além do Estágio 203 
Docência obrigatório, conforme solicitado por seu orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho. 204 
Iracema Generoso de Abreu Bhering. concessão de 01 crédito referente à realização de 205 
docência em disciplinas do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de 206 
Arquitetura além do Estágio Docência obrigatório, conforme solicitado por sua orientadora, Profa. 207 
Fernanda Borges de Moraes. D) Solicitação da Profa. Natacha Rena – reconsiderar pedido de 208 
auxílio para participação de congresso na Colômbia, indeferido em reunião do Colegiado 209 
de 20/08/2015. A Profa. Denise Morado esclareceu que, considerando a disponibilidade de uma 210 
parcela da Taxa de Bancada Fapemig, encaminhou correspondência eletrônica solicitando 211 
sugestão de títulos para aquisição de livros, e solicitando demandas de professores e bolsistas de 212 
Doutorado/FAPEMIG para auxílios para apresentação de trabalhos em congressos a serem 213 
realizados até 28/02/2016, período de vigência do convênio. Como resposta, recebeu e-mail da 214 
Profa. Natacha Silva Araújo Rena, questionando se “os pedidos aprovados no início do ano e 215 
depois não ressarcidos por falta de recursos estão na fila de prioridades (...) Porque seria o mais 216 
justo que estes recursos que chegaram depois pudessem auxiliar numa fila já criada desde o final 217 
do ano passado”. A Profa. Denise Morado ressaltou que não existe uma “fila” para concessão de 218 
auxílios, mas uma avaliação de demandas frente aos recursos disponíveis. A Professora 219 
esclareceu que a Profa. Natacha Rena estava se referindo ao auxílio que foi indeferido pelo 220 
Colegiado em 20 de agosto último para sua participação em evento na Colômbia, considerando, à 221 
época, a disponibilidade de recursos e demais demandas existentes. O Colegiado decidiu que a 222 
Coordenadora deve aguardar as respostas da correspondência enviada em relação às demandas 223 
de livros e auxílios para congressos para verificar a possibilidade de atender a demanda da Profa. 224 
Natacha Rena. E) Prorrogação de prazo de defesa de dissertação Cintia Melo. A Profa. 225 
Fernanda Borges relatou que foi procurada pela Profa. Ana Paula Baltazar do Santos relatando 226 
problemas de saúde com sua orientanda do Curso de Mestrado, Cíntia Freitas Melo, e solicitando 227 
um prazo maior para a aluna defender sua dissertação. O Colegiado aprovou a solicitação de 228 
prorrogação do prazo de defesa de dissertação da mestranda Cintia de Freitas Melo, 229 
estabelecendo a data limite para a Defesa da Dissertação até o final de fevereiro de 2016. F) 230 
Informe - Editais de Seleção. A Profa. Denise Morado informou que os Editais do Exame de 231 
Seleção/2016 (em anexo) foram aprovados pela PRPG e estão divulgados no site do NPGAU. 232 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a 233 
reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-234 
graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 235 
será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2015. 236 


