
Ata da 2ª/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 06 de abril 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) e André Guilherme Dornelles Dangelo. Constatado quorum, a Profa. Denise 6 
Morado Nascimento iniciou a reunião colocando em discussão o Expediente da pauta de 7 
discussões: Aprovação da Ata da 1ª/2015 reunião do Colegiado, realizada nos dias 09 e 8 
11/03/2015, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram colocados em discussão os 9 
itens de pauta da Ordem do Dia: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS DE 10 
TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou as Atas de Defesa de Tese dos 11 
seguintes estudantes: A) RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA, intitulada “Uma conjuntura de 12 
aparências: a construção de um sistema municipal de planejamento urbano em Ouro Preto” e 13 
apresentada no dia 23/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Fernanda 14 
Borges de Moraes (EA-UFMG-Orientadora), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), 15 
Cláudio Resende Ribeiro (FAU-UFRJ), Márcia Genésia de Sant’Anna (FAUFBA) e João Nazário 16 
Simões Villaschi (UFOP). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora com as seguintes 17 
revisões exigidas pela Comissão Examinadora: “A banca sugere que, na Introdução, seja melhor 18 
caracterizado o enfoque institucional da abordagem e que a discussão das Cartas Patrimoniais, 19 
contextualizada e relativizada”. B) JEANNE CRISTINA MENEZES CRESPO, intitulada “Das 20 
‘Minas’ e suas serras: Narrativas de construção das paisagens da mineração no Quadrilátero 21 
Ferrífero (MG)” e apresentada no dia 26/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. 22 
Drs. Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG-Orientador), Fernanda Borges de Moraes (EA-23 
UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Maria Ângela Faggin Pereira Leite (FAU-USP) e 24 
María Isabel López Meza (Universidad del Bio-Bio/Chile – participação através de 25 
teleconferência). O trabalho teve a “Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes 26 
nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias”. Revisões exigidas pela Comissão 27 
Examinadora: “A banca recomenda que a pesquisadora reveja o texto acatando os comentários 28 
apresentados durante a arguição”. Continuando, o Colegiado homologou a Ata de Defesa de 29 
Dissertação de PAOLA LISBOA CÔDO DIAS, intitulada “Sob a ‘lente do espaço vivido’: A 30 
apropriação da rua pelos blocos de carnaval na Belo Horizonte contemporânea” e apresentada no 31 
dia 31/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos 32 
Santos (EA-UFMG-orientadora), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Glauco Bruce 33 
Rodrigues (UFF). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora com os seguintes 34 
comentários adicionais: “A banca recomenda que sejam produzidos artigos a partir da 35 
dissertação”. Finalizando a discussão do item, o Colegiado homologou a Ata de Apresentação do 36 
Exame de Qualificação dos seguintes estudantes: A) ANDERSON DE SOUZA SANT’ANNA, 37 
intitulado “Configurações socioespaciais de diversidade e vitalidade: a rua como metáfora” e 38 
apresentado em 18/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Jupira Gomes de 39 
Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Reed Elliot Nelson 40 
(Southern Illinois University e Universidade Nove de Julho/SP). O trabalho teve a “Aprovação” da 41 
Banca Examinadora. B) FLÁVIA BALLERINI, intitulado “Fabricação digital: aprendizagem social e 42 
inovação tecnológica” e apresentado em 12/03/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: 43 
Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG-orientador), Isabel Amália Medero Rocha 44 
(UFPB) e Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG – via Skype). O trabalho teve a “Aprovação” 45 
da Banca Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS E 46 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO. O Colegiado referendou a 47 
aprovação da alteração da banca examinadora de defesa de Tese de Gerson José de Mattos 48 
Freire, que passou a ser composta pelos Profs. Drs. Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG-49 
orientadora), Ilaria Agostini (UniBo), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Maria Marcia 50 
Machado (IGC/UFMG), e João Francisco Abreu (PUCMG). Suplente: Prof. Dr. José Flávio de 51 
Morais Castro (PUCMG). A apresentação da tese está agendada para o final de maio de 2015. A 52 
Profa. Denise Morado esclareceu que enviou ofício à PRPG justificando a prorrogação do prazo 53 
de defesa de tese do aluno, sobretudo, em função da necessidade de readequação da banca 54 
examinadora considerando problemas de disponibilidade de alguns dos membros incialmente 55 
propostos e de readequação à temática da tese, uma vez que o estudante recebeu bolsa do 56 
Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE/CAPES) e a CAPES enviou 57 
correspondência ao estudante solicitando que fosse enviado até 05 de abril último a comprovação 58 
de sua defesa de tese. O Colegiado referendou a decisão. O Colegiado referendou a aprovação 59 
da alteração da banca examinadora de defesa de Tese de Marcos Felipe Sudré Saidler, que 60 



passou a ser composta pelos Profs. Drs. Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG-61 
Orientador), Ana Claudia Cardoso (UFPA), Ester Limonad (UFF), Ana Maria Rabelo Gomes 62 
(FAE/UFMG) e João Antonio de Paula (FACE/UFMG). A defesa de tese foi marcada para o dia 18 63 
de maio próximo. O orientador solicitou a prorrogação do prazo de defesa de tese para esta data 64 
considerando a vinda dos dois professores externos para o Encontro Nacional da ANPUR, o que 65 
irá desonerar o NPGAU em termos de compra de passagens aéreas e diárias. Em seguida, o 66 
Colegiado passou a discutir a situação de alunos em débito com a marcação da banca 67 
examinadora e/ou data de defesa de seu trabalho. Turma de Doutorado de 2011: MARILIA DE 68 
FÁTIMA DUTRA DE ÁVILA CARVALHO: A orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes, 69 
informou que a aluna está em fase final de revisão da tese, e solicitou um prazo até o final de 70 
maio próximo para a defesa da tese, que foi aprovado pelo Colegiado. Turma de Mestrado de 71 
2012: PAULA CARVALHO LOUZADA. A orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes, 72 
informou que a aluna não apresentou uma versão preliminar da dissertação em condições de ser 73 
defendida, conforme lhe foi solicitado, e recomendou que o Colegiado aprovasse a exclusão da 74 
discente por decurso de prazo, de modo que a estudante retornasse ao curso através de novo 75 
exame de seleção numa ocasião em que tivesse condições de se dedicar à conclusão de seu 76 
trabalho. O Colegiado aprovou a recomendação da orientadora. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE 77 
ACEITE DE CANDIDATURA AO PDSE/CAPES - DOUTORANDA JÚNIA LÚCIO DE CASTRO 78 
BORGES. O Colegiado aprovou o parecer favorável da Comissão de Avaliação da Candidatura da 79 
Doutoranda Júnia Lúcia de Castro Borges para realização de estágio sanduíche PDSE/CAPES na 80 
Università Degli Studi di Cagliari/Itália sobre o tema “Crowdsourcing: Oportunidades e Desafios na 81 
Gestão Colaborativa da Paisagem Urbana”, a ser desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. 82 
Michele Campagna, no período de setembro/2015 a agosto/2016. A Comissão foi composta por: 83 
Prof. Jorge Xavier da Silva (UFRJ-Membro Externo), Profa. Denise Morado Nascimento 84 
(Coordenadora do NPGAU), Camila Marques Zyngier (Representante Discente). ITEM 4. 85 
APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE DEFESAS 2015. O Colegiado aprovou o seguinte 86 
calendário de defesas de qualificação de doutorado e mestrado e de defesas de dissertação 87 
previstas para 2015: 88 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO – TURMAS 2012 e 2014/1º semestre (*) 89 
 90 

Data limite Procedimentos 
22/06/2015 Entrega da Qualificação pelo doutorando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
10/07/2015 Devolução do trabalho pelo orientador ao doutorando para 

alterações finais e envio ao NPGAU de carta do orientador 
com a indicação dos nomes dos membros da banca 
examinadora 

03/08/2015 Entrega de três volumes da Qualificação na Secretaria do 
NPGAU, acompanhada da data e horário do Exame, 
confirmados com a banca pelo orientador/orientando 

31/08/2015 Realização dos Exames de Qualificação 
 91 
(*) 2014/1º - Aluno Pedro Henrique Almeida de Morais – ingresso no Doutorado através de transferência de nível, com início da 92 
contagem de tempo de permanência no curso de Doutorado retroativa ao ingresso no curso de Mestrado (01/08/2012) 93 
 94 

PROJETOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 95 
(Qualificação de Mestrado: Seminário de Dissertação) – TURMA 2014 96 

 97 
Data limite Procedimentos 
03/08/2015 Entrega do Projeto pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
17/08/2015 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais e envio ao NPGAU de carta do orientador 
com a indicação dos nomes dos membros da banca 
examinadora 

01/09/2015 Entrega de três volumes do Projeto na Secretaria do 
NPGAU, acompanhada da data e horário do Seminário, 
confirmados com a banca pelo orientador/orientando 

29/09/2015 Realização dos Seminários de Dissertação 
 98 



DEFESAS DE DISSERTAÇÃO – TURMA 2013 99 
 100 

BOLSISTAS 101 
Data limite Procedimentos 
30/04/2015  Entrega da Dissertação pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
29/05/2015 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais e envio ao NPGAU de carta do orientador 
com a indicação dos nomes dos membros da banca 
examinadora 

30/06/2015 Entrega de três volumes da Dissertação na Secretaria do 
NPGAU, acompanhada da data e horário da Defesa, 
confirmados com a banca pelo orientador/orientando 

31/08/2015 Realização das Defesas de Dissertação 
 102 

NÃO BOLSISTAS 103 
Data limite Procedimentos 
30/10/2015 Entrega da Dissertação pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
30/11/2015 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais e envio ao NPGAU de carta do orientador 
com a indicação dos nomes dos membros da banca 
examinadora 

01/02/2016 Entrega de três volumes da Dissertação na Secretaria do 
NPGAU, acompanhada da data e horário da Defesa, 
confirmados com a banca pelo orientador/orientando 

26/02/2016 Realização das Defesas de Dissertação 
 104 
ITEM 5. EDITAL DO GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS – 105 
POSICIONAMENTO SOBRE O INTERESSE DO NPGAU EM PARTICIPAR DO PROGRAMA. A 106 
Profa. Denise Morado apresentou correspondência recebida da PRPG em 24/03/2015 107 
encaminhando o novo Edital do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que promove a 108 
quinta edição do Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC OEA/GCUB), 109 
consistindo no recebimento de estudantes dos Países Membros da OEA nas universidades 110 
brasileiras para a realização de mestrados e doutorados. A PRPG solicita manifestação de 111 
interesse dos programas de pós-graduação da UFMG em receber alunos no âmbito deste Edital 112 
até 06/04/2015. A PRPG informa que não dispõe de reserva técnica de recursos para atribuição 113 
de bolsas aos alunos que ingressarem através do Edital de 2015 e ressalta que, na avaliação da 114 
Pró-Reitoria, a primeira experiência da UFMG no PAEC foi muito bem sucedida e que seria 115 
interessante a UFMG continuar fazendo parte deste programa. Considerando a não 116 
disponibilidade de recursos da PRPG em 2015 para a concessão de bolsas de sua reserva 117 
técnica para os estudantes deste Programa, o Colegiado decidiu não participar do Edital nesta 118 
oportunidade. ITEM 6. EDITAL DO PRÊMIO FERNÃO MENDES PINTO, EDIÇÃO 2015 – 119 
POSICIONAMENTO SOBRE A INDICAÇÃO DE TESES/DISSERTAÇÕES DO NPGAU. A Profa. 120 
Denise Morado apresentou correspondência recebida da PRPG em 25/03/2015 encaminhando 121 
material relativo ao “Prêmio Fernão Mendes Pinto” que vai premiar uma Dissertação de Mestrado 122 
ou uma Tese de Doutorado que contribua para a aproximação das Comunidades de Língua 123 
Portuguesa, explicitando relações entre comunidades de, pelo menos, dois países. A tese ou 124 
dissertação a ser indicada deve ter sido defendida em 2014. A Profa. Denise Morado esclareceu 125 
que repassou a correspondência aos orientadores do NPGAU solicitando a indicação de trabalhos 126 
para concorrer ao prêmio, mas não houve manifestações. ITEM 7. APROVAÇÃO DA PAUTA DO 127 
IV SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA 128 
E URBANISMO-NPGAU. A Profa. Denise Morado apresentou sugestão de pauta para o IV 129 
Seminário de Avaliação do NPGAU, marcado para o dia 22 de abril próximo, que foi aprovada 130 
pelo Colegiado: 1. Panorama da Pós-graduação na UFMG – palestra do Prof. Rodrigo Antonio de 131 
Paiva Duarte, Pró-Reitor de Pós-graduação da UFMG; 2. Distribuição das disciplinas por 132 
semestre/linha de pesquisa; 3. Mapeamento das linhas de pesquisa/orientações/termos de 133 
referência; 4. Critérios de credenciamento de professores colaboradores e permanentes 134 
(ampliação do corpo docente); 5. Processo de seleção/termos de referência; 6. Indicação de 135 
nomes para Comitês de Assessoramento do CNPq; 7. Internacionalização; 8. Outros assuntos. 136 



ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Aproveitamento de créditos. O Colegiado aprovou o 137 
requerimento de Clarice de Assis Libânio para o aproveitamento dos créditos da disciplina 138 
Teorias do Espaço e do Planejamento Urbano – URB803 – 45h/03 créditos – cursada como 139 
disciplina isolada junto ao NPGAU no 1º semestre de 2013, com aproveitamento de 90 pontos, 140 
conceito A. B) Normas para entrega da versão final da tese/dissertação. Conforme sugestão 141 
da Sra. Márcia Meireles de Melo Diniz, Bibliotecária-chefe da Biblioteca Prof. Raffaello Berti da 142 
Escola de Arquitetura/UFMG, e atendendo dispositivo das Normas Gerais de Pós-graduação da 143 
UFMG, o Colegiado deliberou que, a partir da presente data, será exigido do estudante do 144 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo-NPGAU, após a defesa de sua 145 
tese/dissertação, o seguinte material relativo à versão final do trabalho, a ser repassado à 146 
Biblioteca Prof. Raffaello Berti: (1). Uma cópia impressa do trabalho, encadernada em capa dura, 147 
conforme normas da ABNT. Devem ser inseridas, nas versões impressas e eletrônicas, na 148 
seguinte ordem: Falsa folha de rosto; Folha de rosto (ficha catalográfica no verso); Folha de 149 
aprovação. O Colegiado sugere a impressão frente e verso (a partir da introdução, excetuando-se 150 
as folhas preliminares) em papel com gramatura de 90 g/m2. (2). Duas cópias do arquivo digital 151 
do trabalho (arquivo único) gravados em CD-ROM ou DVD – formato PDF – acompanhado de 152 
“Formulário de autorização de inclusão do arquivo na biblioteca digital de 153 
teses/dissertações da UFMG”, assinado pelo estudante. (3). No caso de aprovação com 154 
correção, registrada na Ata de Defesa: o estudante deve entregar, também, Declaração do 155 
orientador atestando que foram efetuadas as correções solicitadas pelos membros da banca 156 
examinadora na ocasião da defesa da dissertação/tese. C) Solicitação de auxílio financeiro 157 
para visita técnica. O Prof. André Dangelo esclareceu que seu orientando do Curso de 158 
Doutorado Azis José de Oliveira Pedrosa, para a conclusão de sua tese, necessita realizar uma 159 
visita técnica em Portugal para registro de fotografias e coleta de outros materiais/dados para o 160 
trabalho. O Professor informou que, embora o aluno tenha formalizado demanda de realização de 161 
estágio no exterior (PDSE/CAPES) no início de 2016, dificilmente irá conseguir liberação em seu 162 
emprego para fazer a viagem e que pretende utilizar seu período de férias na empresa para fazer 163 
a visita técnica. A Profa. Denise Morado esclareceu que o NPGAU não dispõe de rubrica para 164 
financiar visitas técnicas no exterior e sugeriu que o aluno verificasse a possibilidade de “casar” a 165 
visita com algum congresso que fosse ocorrer em Portugal no final do ano e para o qual fizesse a 166 
apresentação de algum trabalho. D) Site do NPGAU. A Profa. Denise Morado informou que o 167 
Vice-Diretor da Escola de Arquitetura, Prof. Paulo Gustavo Von Kruger, a procurou para propor a 168 
disponibilização de uma estagiária da FUMP para transportar o site do NPGAU para um blog, de 169 
modo que a atualização do mesmo pudesse ser realizada pela Coordenação/Secretaria do Curso. 170 
O Colegiado não aprovou a sugestão do Vice-Diretor e a Profa. Fernanda Borges se 171 
comprometeu a entrar em contato com algum conhecido, especialista na área, para a execução 172 
deste serviço. E) Banca Examinadora de Exame de Qualificação de Aziz José de Oliveira 173 
Pedrosa. O Colegiado aprovou a seguinte Banca Examinadora de Exame de Qualificação de Aziz 174 
José de Oliveira Pedrosa: Profs. Drs. André Guilherme Dornelles Dangelo (Orientador – 175 
EA/UFMG), Celina Borges Lemos (EA/UFMG) e Marcos Cesar de Senna Hill (EBA/UFMG). Nada 176 
mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, 177 
Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 178 
Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 179 
pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 06 de abril de 2015. 180 


