
Ata da 6ª/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 29 de junho 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), Flávio de Lemos Carsalade e José dos Santos Cabral Filho. Justificaram 6 
ausência, os Profs. André Guilherme Dornelles Dangelo e Celina Borges Lemos. Constatado 7 
quorum, a Profa. Denise Morado Nascimento iniciou a reunião colocando em discussão o item 8 
relativo ao Expediente da pauta da reunião: Foi aprovada a Ata da 5ª/2015 reunião do Colegiado, 9 
realizada em 01/06/2015. Em seguida foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia: 10 
ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de 11 
Apresentação do Exame de Qualificação de Iracema Generoso de Abreu Bhering, intitulado 12 
“Para muito além da lei: a necessidade de mudanças dos paradigmas legais na geração da 13 
paisagem urbana”, e apresentado em 19/06/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: 14 
Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG – Orientadora), Roberto Luís de 15 
Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG). O trabalho teve a 16 
“Aprovação” da Banca Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS. 17 
O Colegiado homologou a aprovação ad referendum das designações das seguintes bancas 18 
examinadoras: Alteração na composição da Banca de Qualificação do doutorando Aziz 19 
Pedrosa: O Colegiado homologou a aprovação ad referendum de solicitação de alteração da 20 
Banca de Qualificação do Doutorando Aziz Pedrosa, solicitada em e-mail datado de 11/06/2015 21 
pelo Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo, orientador, referente à substituição da Profa. 22 
Celina Borges Lemos (EA/UFMG) pela Profa. Vanessa Borges Brasileiro (EA/UFMG), por motivo 23 
de viagem da Profa. Celina. Em seguida, o Colegiado aprovou a designação das seguintes 24 
Bancas Examinadoras: Exame de Qualificação - DOUTORADO: Juliana Pontes Ribeiro, 25 
intitulado “Projetando luz e sombra sobre a arquitetura: dispositivos gráficos em direção às 26 
experiências sensíveis no espaço construído a partir da obra de Regina Silveira” a ser 27 
apresentado em 17/08/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores 28 
Stéphane Huchet (EA-UFMG-orientador), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Maria Clara 29 
Amado (UFRJ). Suplente: Profa. Dra. Daniele Nunes Caetano (EA-UFMG). Diogo Ribeiro 30 
Carvalho, a ser apresentado em 18/08/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores 31 
Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG-orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Daniele 32 
Nunes Caetano (EA-UFMG). Suplente: Profa. Dra. Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). 33 
Pedro Henrique Almeida de Morais, intitulado “Habitação Vertical de Grande Escala na América 34 
Latina 1929-1989”, a ser apresentado entre 01 e 04 de setembro/2015 perante a seguinte Banca 35 
Examinadora: Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG-orientador), Maria 36 
Lúcia Malard (EA-UFMG) e Sylvia Ficher (UnB). Suplente: Prof. Dr. Carlos Alberto Batista Maciel 37 
(EA-UFMG). Márcia Maria Cavalieri, a ser apresentado perante a seguinte Banca Examinadora: 38 
Professores Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-orientadora), Carlos Antônio Leite 39 
Brandão (EA-UFMG) e Silvio Colin (UFRJ). A orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, solicitou a 40 
prorrogação da apresentação da Qualificação em 30 dias considerando a necessidade de garantir 41 
a qualidade do trabalho a ser apresentado. O Colegiado aprovou a solicitação. Bruno Luiz 42 
Coutinho Santa Cecília, intitulado “O problema do objeto na arquitetura”, a ser apresentado 43 
perante a seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores Maria Lúcia Malard (EA-UFMG-44 
orientador), Guilherme Lassance (UFRJ) e José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG). Defesa de 45 
Dissertação - MESTRADO dos seguintes estudantes: Luciana Maciel Bizzotto, intitulada 46 
“#ResisteIzidora: controvérsias do movimento de resistência das Ocupações da Izidora e 47 
apontamentos para a justiça urbana”, a ser apresentada em 10/08/2015 perante a seguinte Banca 48 
Examinadora: Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Heloisa 49 
Soares de Moura Costa (IGC-UFMG), Frederico Guilherme Bandeira de Araújo (IPPUR/UFRJ) e 50 
Prof. MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (PUC Minas e Instituto Metodista Izabela Hendrix). 51 
Fernando Pacheco Nascimento, intitulada “Mapas colaborativos online para a apropriação, 52 
educação ambiental e gestão dos espaços públicos”, a ser apresentada perante a seguinte Banca 53 
Examinadora: Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG-orientador), 54 
Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Waleska Teixeira Caiaffa (Faculdade de Medicina-55 
UFMG). Suplente: Profa. Dra. Veneza Berenice de Oliveira (Faculdade de Medicina-UFMG). O 56 
orientador, Prof. Renato César, solicitou a prorrogação da defesa da dissertação até 30 de 57 
setembro de 2015, justificada em razão do cronograma de coleta e análise de dados da 58 
dissertação e disponibilidade de membros da banca examinadora. O Colegiado aprovou a 59 
solicitação. Larissa Pirchiner de Oliveira, a ser apresentada em 31/08/2015 perante a seguinte 60 



Banca Examinadora: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG-orientadora), 61 
Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG) e Klemens Augustinus Laschefski (IGC-UFMG). ITEM 3. 62 
HOMOLOGAÇÃO DE MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. O Colegiado homologou a aprovação ad 63 
referendum da solicitação de mudança de orientação encaminhada pelo Prof. André Guilherme 64 
Dornelles Dangelo em 17/06/2015 em relação à doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva 65 
que passa a ser orientada pela Profa. Celina Borges Lemos, com a concordância de ambas. ITEM 66 
4. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA DE TESE. O Colegiado 67 
aprovou a solicitação encaminhada em 17/06/2015 pelo Prof. José dos Santos Cabral Filho, 68 
orientador, para a prorrogação do prazo de defesa de tese de Flávia Ballerini em mais seis 69 
meses, por motivo de saúde, “para que a aluna possa terminar o trabalho com mais tranquilidade”. 70 
O Colegiado aprovou também a solicitação da Profa. Fernanda Borges de Moraes, orientadora, 71 
para a prorrogação do prazo de defesa de Tese de Marília de Fátima Dutra de Ávila Carvalho 72 
para o início de agosto próximo, considerando a disponibilidade da banca examinadora. ITEM 5. 73 
PROCESSOS DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS. O Colegiado aprovou 74 
os seguintes pareceres referentes a processos de reconhecimento de diploma: Parecer do Prof. 75 
José dos Santos Cabral Filho favorável ao reconhecimento do diploma de Master of 76 
Architecture, obtido na Chalmers University of Technology – Göteborg/Suécia, de interesse de 77 
Kent Thomas Höjemo. Título do trabalho: Spårtaxi i Eskilstuna-vägval och utformning i 78 
gaturummet. Parecer da Profa. Jupira Gomes de Mendonça favorável ao reconhecimento do 79 
diploma de Mestre em Arquitetura e Urbanismo, obtido na Université Grenoble 2 – Pierre 80 
Mendes France – Grenoble/França, de interesse de Luana Xavier Pinto Coelho. Título do 81 
trabalho: Participatory budgeting analysis in South America and Europe: a social inclusion 82 
perspective. Parecer do Prof. Flávio de Lemos Carsalade favorável ao reconhecimento do diploma 83 
de Doutor em Quaternário, Materiais e Culturas, obtido na Universidade de Trás-os-Montes e 84 
Alto Douro – Vila Real/Portugal, de interesse de Fabiano Lopes de Paula. Título do trabalho: 85 
Sítios históricos e arqueológicos da mineração de Morro Velho: um presente para uma velha 86 
história – teoria e prática para sustentabilidade e retorno social. ITEM 6. RENOVAÇÃO DE 87 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES. Após avaliação do Currículo Lattes/CNPq da professora e 88 
considerando os critérios de renovação de credenciamento de docentes junto ao NPGAU, o 89 
Colegiado aprovou o recredenciamento da Profa. Jupira Gomes de Mendonça junto ao 90 
Programa na categoria “Permanente - Doutorado”. Em seguida, foi colocado em discussão o 91 
processo de recredenciamento do Prof. Renato César Ferreira de Souza. A Coordenadora 92 
lembrou que, na última reunião do Colegiado, o recredenciamento do Prof. Renato César foi 93 
retirado de pauta considerando que a publicação declarada no seu Currículo Lattes/CNPq não 94 
atingia os índices estabelecidos na Resolução de Credenciamento de Docentes junto ao NPGAU. 95 
Em 02/06/2015, o professor encaminhou justificativa para esta situação, que foi lida, na íntegra, 96 
pela Coordenadora. Após avaliação, o Colegiado decidiu aprovar o recredenciamento do Prof. 97 
Renato César Ferreira de Souza junto ao Programa na categoria de “Permanente – Doutorado”, 98 
considerando o histórico de engajamento do docente junto à academia e em atividades de 99 
pesquisa do curso, ressaltando, contudo, que seu Termo de Referência de Pesquisa somente 100 
será incluído na divulgação do processo seletivo para o ingresso de novos estudantes no curso 101 
após o cumprimento integral dos critérios de recredenciamento junto ao NPGAU, principalmente 102 
os que dizem respeito aos quantitativos de publicação. Em seguida, o Colegiado avaliou a 103 
solicitação encaminhada pela Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, do Depto. ACR/EA-UFMG. 104 
Após avaliação do Currículo Lattes da Profa. Rita Velloso e, considerando o não atendimento dos 105 
seguintes critérios para o credenciamento de docentes junto ao NPGAU: (i) oferta regular de 106 
disciplinas junto ao NPGAU, (ii) apresentação de termo de referência de pesquisa pertinente às 107 
linhas de pesquisa do NPGAU, (iii) demanda de orientação de candidato aprovado em processo 108 
seletivo do NPGAU e (iv) apresentar, nos últimos 03 (três) anos, produção individual ou conjunta 109 
de, no mínimo, 09 (nove) publicações do tipo 1, isto é, artigos em periódicos indexados, livros ou 110 
capítulos de livro (conforme tabela de equivalência abaixo) e trabalhos completos em anais, o 111 
Colegiado não aprovou o credenciamento da professora no NPGAU. O Colegiado decidiu, ainda, 112 
sugerir à professora, como forma de aproximação com o NPGAU, a oferta de uma disciplina de 113 
15horas/01 crédito no 1º semestre de 2016 e, observados os critérios constantes da Resolução de 114 
Credenciamento, o reenvio de sua demanda de credenciamento, juntamente com “Termo de 115 
Referência de Pesquisa”, de tal forma que a Comissão de Seleção/2016 possa verificar a 116 
possibilidade de designação de aluno que irá ingressar no NPGAU no próximo ano sob sua 117 
orientação. ITEM 7. INCLUSÃO DE DISCIPLINA NO QUADRO DE OFERTAS PARA O 2º 118 
SEMESTRE DE 2015. O Colegiado aprovou proposta encaminhada pelo Prof. Renato César 119 
Ferreira de Souza para a inclusão da disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo – saúde e 120 



espaço urbano: abordagens interdisciplinares” – 45 horas/03 créditos – no quadro de oferta de 121 
disciplinas do 2º semestre de 2015. A disciplina faz parte de projeto coordenado pela Profa. 122 
Waleska Caiaffa, da Faculdade de Medicina/UFMG, e será ofertada com a colaboração, além da 123 
Profa Waleska, das Profas. Veneza Berenice de Oliveira, também da Faculdade de 124 
Medicina/UFMG, e das Professoras do IGC/UFMG Heloisa Costa, Doralice Pereira e Janise Dias. 125 
ITEM 8. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS. O Colegiado 126 
homologou a Ata da Reunião da Comissão designada para a distribuição da cota de bolsas/2015 127 
do NPGAU, em anexo. A Profa. Denise Morado informou que a FAPEMIG alterou os critérios de 128 
distribuição de bolsas divulgado no início do ano e que o NPGAU, além de perder uma cota de 129 
bolsa do Mestrado, como consta da Ata anexa, ganhou uma cota de bolsa de doutorado. Dessa 130 
forma, o NPGAU está com uma bolsa de doutorado ociosa, considerando a disponibilidade de 131 
sete cotas para uma demanda de seis alunos. O Prof. José dos Santos Cabral Filho sugeriu que 132 
fosse pensada para a distribuição de bolsas do próximo ano a possibilidade de ponderar a 133 
distribuição das bolsas e o número de bolsistas de cada orientador do Programa, sugerindo ainda 134 
que o Colegiado aprovasse previamente uma Resolução com os critérios de distribuição de bolsas 135 
a ser divulgada com antecedência em relação à realização do Exame do Seleção/2016. A 136 
Coordenadora disse que iria preparar uma minuta desta Resolução, a ser apresentada para 137 
avaliação na próxima reunião do Colegiado. ITEM 9. DISCUSSÃO SOBRE O EDITAL DO 138 
PRÓXIMO EXAME DE SELEÇÃO. O Colegiado discutiu amplamente sobre propostas de 139 
alteração do próximo Edital do Exame de Seleção e decidiu aprovar as seguintes alterações: (i) 140 
concentrar todos os itens relativos à possibilidade de interposição de recursos ao final do Edital; 141 
(ii) estabelecer um período de 10 a 20 minutos para as entrevistas do mestrado; (iii) atribuir ao 142 
exame do plano de pesquisa do mestrado o caráter eliminatório e classificatório e incluí-lo como 143 
uma segunda etapa da seleção, após a prova escrita de conhecimentos em Arquitetura e 144 
Urbanismo; (iv) estabelecer uma terceira etapa no processo seletivo do mestrado, com caráter 145 
meramente classificatório, composta por: entrevista e análise do currículo dos candidatos, com 146 
atribuição de nota única para esta etapa da seleção. O Colegiado sugeriu que, após consulta ao 147 
setor de Coordenação de Seleção da Pós-graduação/PRPG, fosse elaborada uma minuta de 148 
Edital contendo estas alterações, a ser distribuída aos membros do Colegiado e membros da 149 
Comissão do último Exame de Seleção, para sugestões e envio de documento final para 150 
aprovação na próxima reunião do Colegiado. ITEM 10. OUTROS ASSUNTOS. A) Demanda de 151 
bolsas de doutorado sanduíche – PDSE/CAPES para 2016. A Profa. Denise Morado lembrou 152 
que em 10/06/2015 repassou aos doutorandos que demandaram bolsa de estágio no exterior, 153 
com cópia para os respectivos orientadores, correspondência recebida da PRPG informando que 154 
o NPGAU dispunha de uma cota 16 meses de bolsa PDSE/CAPES para 2016 e uma demanda de 155 
61 meses, e que a PRPG passará a seguir com maior restrição o limite de 24 meses de bolsas por 156 
ano por programa de pós-graduação, considerando o aumento da demanda dos cursos. Dessa 157 
forma, foi solicitado aos demandantes que refizessem sua proposta de estágio, com o seguinte 158 
resultado: 159 
 160 

Doutorando Período estágio solicitado 2016 2017 
Ana Paula Silva de Assis fev/16 nov/16 10  
Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília jan/16 mar/16 3  
Clarice de Assis Libânio set/16 fev/17 4 02  
Fabiana Oliveira Araújo  jan/16 Jun/16 6  
Laura Beatriz Lage jan/16 abr/16 4  
Rosamônica da Fonseca Lamounier fev/16 jul/16 7  
Vanessa Regina Freitas da Silva set/16 ago/17 4 08 

Subtotal   38 10 
Saldo disponível (considerando bolsas com 

início em 2015 e término em 2016)    
  15  

Total   -23 10 
 161 
Diante deste quadro, o Colegiado aprovou as seguintes deliberações referentes às demandas 162 
apresentadas por doutorandos para a realização de estágio no exterior no âmbito do Programa 163 
PDSE/CAPES no ano de 2016. Considerando a existência de uma cota de 15 (quinze) meses de 164 
bolsas PDSE/CAPES disponíveis para o NPGAU em 2016, o Colegiado decidiu pela designação 165 
desta cota conforme os seguintes critérios: (1) Aluno com ingresso no curso em 2012: aprovação 166 
pelo NPGAU da demanda apresentada pelo aluno Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília para a 167 
realização de estágio no exterior no período de janeiro/2016 a março/2016, conforme demais 168 
trâmites e procedimentos constantes do Regulamento do PDSE/CAPES, a serem observados pelo 169 



estudante. (2) Aluna com ingresso no curso em 2014: indeferimento da demanda apresentada 170 
pela aluna Vanessa Regina Freitas da Silva em relação aos quatro meses de bolsas relativas ao 171 
ano de 2016 e solicitação de reenvio da demanda em relação ao ano de 2017 (em data a ser 172 
divulgada oportunamente). (3) Alunas com ingresso no curso em 2013: aprovação da distribuição 173 
do saldo disponível em quatro cotas de bolsas de três meses, cada. Considerando haver a 174 
demanda de cinco estudantes Ana Paula Silva de Assis, Clarice de Assis Libânio, Fabiana 175 
Oliveira Araújo, Laura Beatriz Lage e Rosamônica da Fonseca Lamounier, o Colegiado 176 
decidiu enviar à Câmara de Pós-graduação da UFMG solicitação de uma cota suplementar de três 177 
meses de bolsas para o ano de 2016 de modo a atender a demanda existente. Em caso de 178 
negativa de resposta da PRPG, o Colegiado decidiu ranquear as cinco demandas apresentadas, 179 
através de justificativa para a realização do estágio a ser apresentada pelas estudantes (em data 180 
a ser divulgada oportunamente), e avaliada por Comissão a ser designada pelo Colegiado do 181 
NPGAU. B) Solicitação de auxílio financeiro – Residente Pós-Doutoral Rafael Alarcon 182 
Medina. A Profa. Denise Morado disse que, por se tratar de nova modalidade de demanda, 183 
gostaria de apresentar, para deliberação do Colegiado, solicitação encaminhada por pesquisador 184 
de pós-doutorado para a concessão de auxílio financeiro para apresentação de trabalho em 185 
evento científico. O Colegiado decidiu aprovar como norma a concessão de auxílio financeiro, 186 
dentro da sua disponibilidade de recursos, para pesquisadores de pós-doutorado do NPGAU 187 
apresentarem trabalhos em eventos científicos nos mesmos patamares dos auxílios concedidos a 188 
doutorandos. Dessa forma, foi aprovada a concessão de um auxílio de R$2.000,00 (dois mil reais) 189 
para o pesquisador de pós-doutorado Rafael Alarcon Medina apresentar trabalho intitulado “The 190 
(Latin American) Subaltern Media-City” no “Urban Media Studies Conference”, a ser realizado de 191 
24 a 25 de setembro próximo na Universidade de Zagreb, Croácia. C) Aprovação de Relatório 192 
de Residência Pós-Doutoral – bolsa CAPES/PNPD – Rafael Alárcon Medina – período: 193 
agosto de 2014 a julho de 2015. O Colegiado aprovou o Relatório de Residência Pós-Doutoral – 194 
bolsa CAPES/PNPD – encaminhado pelo pesquisador Rafael Alárcon Medina, com anuência da 195 
professora supervisora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, referente ao período de agosto de 196 
2014 a julho de 2015. D) Candidatura ao PEC-PG de Murtala Mohamed Djalo. A Profa. Denise 197 
Morado apresentou processo encaminhado pelo estudante Murtala Mohamed Djalo, de origem da 198 
Guiné-Bissau/África, para solicitação de carta de aceite para inscrição no Programa Estudante 199 
Convênio – PEC-PG/CNPq – Nível Mestrado. O estudante pretende trabalhar com a temática 200 
“Estratégias de revitalização da zona portuária de Bissau/Guiné-Bissau”. O Colegiado decidiu 201 
encaminhar o processo aos professores do curso para verificação de interesse e disponibilidade 202 
de algum docente para orientar o estudante. Havendo interesse, o Colegiado deliberou à 203 
Coordenadora a decisão de emissão da carta de aceite. Nada mais havendo a tratar, a 204 
Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges 205 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 206 
da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 207 
Colegiado. Belo Horizonte, 29 de junho de 2015. 208 


