
Ata da 7ª/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 20 de agosto 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 
Justificaram ausência, os Profs. Flávio de Lemos Carsalade e Raquel Garcia Gonçalves. 7 
Constatado quorum, a Profa. Denise Morado Nascimento iniciou a reunião colocando em 8 
discussão o item relativo ao Expediente da pauta: Foi aprovada a Ata da 6ª/2015 reunião do 9 
Colegiado, realizada em 29/06/2015. Em seguida foram colocados em discussão os itens da 10 
Ordem do dia da pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 11 
TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 12 
Defesa de Tese de: Maria Fernandes Caldas, intitulada “Política Urbana, ação governamental e 13 
a utopia da reforma urbana no Brasil”, e apresentada em 31/07/2015 perante a seguinte Comissão 14 
Examinadora: Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG – Orientadora), 15 
Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG), Benny 16 
Schvarsberg (UnB) e Daniela Abritta Cota (UFSJ). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 17 
Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “A autora da tese deverá incorporar as 18 
revisões sugeridas pela banca, no que se refere à forma e conteúdo”. A Comissão Examinadora 19 
não recomendou o trabalho para premiações. Marília de Fátima Dutra de Ávila Carvalho, 20 
intitulada “Comarca do Rio das Mortes em Minas Gerais: expansão urbana, nos séculos XVIII e 21 
XIX”, e apresentada em 19/08/2015 perante a seguinte Comissão Examinadora: Professores 22 
Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG - Orientadora), André Guilherme Dornelles 23 
Dangelo (EA-UFMG), João Pinto Furtado (FAFICH-UFMG), Patrícia Vargas Lopes de Araújo 24 
(UFV) e Lucas Veloso de Menezes (Fundação Universidade de Itaúna). O trabalho teve a 25 
“Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pela orientadora, 26 
no prazo de 30 dias”, sendo as seguintes as revisões exigidas pela Comissão Examinadora: 27 
“Observar as indicações/recomendações apresentadas pelos membros da banca”. A Comissão 28 
Examinadora não recomendou o trabalho para premiações. O Colegiado homologou a Ata de 29 
Apresentação da Defesa de Dissertação de: Luciana Maciel Bizzotto, intitulada 30 
“#ResisteIzidora: controvérsias do movimento de resistência das Ocupações da Izidora e 31 
apontamentos para a justiça urbana”, e apresentada em 10/08/2015 perante a seguinte Comissão 32 
Examinadora: Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG – Orientadora), 33 
Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG), Frederico Guilherme Bandeira de Araújo 34 
(IPPUR/UFRJ) e Prof. MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (PUC Minas e Instituto Metodista 35 
Izabela Hendrix). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes 36 
comentários adicionais: “A banca ressalta a qualidade da pesquisa e do trabalho apresentado e 37 
sugere a sua publicação”. A Comissão Examinadora recomendou o trabalho para premiações. 38 
Giselle Oliveira Mascarenhas, intitulada “FRAGMENTOS DO CANTEIRO: a produção 39 
habitacional sob a ênfase da racionalização construtiva”, e apresentada em 14/08/2015 perante a 40 
seguinte Comissão Examinadora: Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-41 
UFMG – Orientador), André Luiz Prado (EA-UFMG), Clécio Magalhães do Vale (UFOP) e 42 
Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 43 
Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “A banca destaca a estrutura coerente, a 44 
completude metodológica e a relevância das reflexões contidas no trabalho, qualificando-o como 45 
material importante para compreensão do quadro atua de transformações no campo da produção 46 
habitacional”. A Comissão Examinadora recomendou o trabalho para premiações. O Colegiado 47 
homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação de Doutorado de: Aziz José de 48 
Oliveira Pedrosa, intitulado “A produção da talha nas Minas Gerais do século XVIII: entalhadores, 49 
oficinas e a construção dos códigos regionais estilísticos portugueses na Capitania”, e 50 
apresentado em 29/06/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores André 51 
Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG – Orientador), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e 52 
Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira (UFRJ). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca 53 
Examinadora. Juliana Pontes Ribeiro, intitulado “Projetando luz e sombra sobre a arquitetura: 54 
dispositivos gráficos em direção às experiências sensíveis no espaço construído a partir da obra 55 
de Regina Silveira”, e apresentado em 17/08/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: 56 
Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG – Orientador), Renata Moreira Marquez (EA-57 
UFMG) e Maria Clara Amado (UFRJ). O trabalho teve a “Aprovação” da Banca Examinadora. 58 
Diogo Ribeiro Carvalho, intitulado “ART NOUVEAU 2.0. Uma genealogia do ornamento 59 
arquitetural contemporâneo”, e apresentado em 18/08/2015 perante a seguinte Banca 60 



Examinadora: Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG – Orientador), Celina Borges 61 
Lemos (EA-UFMG) e Daniele Nunes Caetano (EA-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da 62 
Banca Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação 63 
de Mestrado de: Luiz Felipe César Martins de Brito, intitulado “Uma paisagem imaginada: a 64 
Catedral Cristo Rei. As instâncias do imaginário e da ideologia como legitimadores de um ícone 65 
arquitetônico”, e apresentado em 10/08/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores 66 
Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG – Orientador), Fernanda Borges de Moraes (EA-67 
UFMG) e Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Banca 68 
Examinadora. Brenda Melo Bernardes, intitulado “As práticas cotidianas no bairro Lagoinha e a 69 
Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste/Oeste: o lugar em disputa”, e 70 
apresentado em 10/08/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores 71 
Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG – Orientadora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e 72 
Doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Banca 73 
Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS. O Colegiado 74 
aprovou a designação da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de Juliana Cardoso 75 
Marques, intitulada “Às armas e às artes – uma reflexão sobre a questão da política e a produção 76 
arquitetônica na modernidade” a ser apresentada em 29/09/2015 perante a seguinte Banca 77 
Examinadora: Professores Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-orientadora), Stéphane 78 
Huchet (EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a 79 
designação da Banca Examinadora do Exame de Qualificação de Mestrado de: Rafael Reis 80 
Bittencourt, intitulado “Cidade ocupada e autoconstruída” a ser apresentado em 28/09/2015 81 
perante a seguinte Banca Examinadora: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (EA-82 
UFMG-orientadora) e Marcela Silviano Brandão Lopes (PUC Minas) e Prof. MSc. Tiago Castelo 83 
Branco Lourenço (PUC Minas e Instituto Metodista Izabela Hendrix). Thais Mariano Nassif 84 
Salomão, intitulado “Saberes, discursos e sentidos: os processos comunicacionais na produção 85 
da cidade” a ser apresentado em 29/09/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores 86 
Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Vera Regina Veiga França 87 
(FAFICH-UFMG) e Ricardo Fabiano Mendonça (FAFICH-UFMG). Laura Fonseca de Castro, 88 
intitulado “Uso desviado do espaço” a ser apresentado em 29/09/2015 perante a seguinte Banca 89 
Examinadora: Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG-orientador), Ana 90 
Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). Eduardo 91 
Campos Lamassa, intitulado “O combate ao rompimento do decoro – sob a lógica albertiana”, a 92 
ser apresentado em 29/09/2015 perante a seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores 93 
Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG-orientador), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e 94 
Daniele Caetano (EA-UFMG). Luiz Eduardo Soares de Araújo, a ser apresentado perante a 95 
seguinte Banca Examinadora: Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG-96 
orientadora), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Doutoranda Iracema Generoso de 97 
Abreu Bhering (EA-UFMG). Em seguida, o Colegiado homologou as seguintes alterações na 98 
composição de Bancas Examinadoras. Defesa de Dissertação: a) Alteração da composição 99 
da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de Joviano Gabriel Maia Mayer, com a 100 
inclusão do Doutorando João Bosco Tonucci Filho (IGC-UFMG). b) Alteração da composição da 101 
Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de Cecília Reis Alves dos Santos, com a 102 
inclusão do Doutorando João Bosco Tonucci Filho (IGC-UFMG). Qualificação de Doutorado: a) 103 
Alteração da composição da Banca de Qualificação de Pedro Henrique Almeida de Morais, com 104 
a substituição da Profa. Sylvia Ficher (UnB) pelo Prof. Fernando Luiz Camargos Lara (University 105 
of Texas at Austin School of Architecture) e substituição da suplência do Prof. Carlos Alberto 106 
Batista Maciel (EA-UFMG) pela Profa. Denise Morado Nascimento (EA-UFMG). b) Alteração da 107 
composição da Banca de Qualificação de Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, com a 108 
substituição do Prof. José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG) pelo Prof. José de Anchieta Corrêa 109 
(FAFICH-UFMG). c) Alteração da composição da Banca de Qualificação de Márcia Maria 110 
Cavalieri, com a substituição do Prof. Silvio Colin (UFRJ) pela Profa. Denise Marques Bahia (PUC 111 
Minas). Finalizando a discussão do item, o Prof. José dos Santos Cabral Filho relatou que as 112 
Qualificações de Mestrado de suas orientandas Camila Matos Fontenele e Angélica Linhares 113 
Buchmayer ainda não estão finalizadas, mas ele deve encaminhar a sugestão de bancas 114 
examinadoras em breve. Com relação à Qualificação de Doutorado de seu orientando Hélio 115 
Passos Rezende, o Prof. Cabral Filho solicitou prorrogação do prazo de apresentação do Exame 116 
de Qualificação até final de outubro próximo, em função da necessidade de ajustes decorrentes 117 
da mudança de orientação. O Colegiado aprovou a solicitação. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE 118 
EMISSÃO DE CARTA DE ACEITE PARA CANDIDATA AO PROGRAMA ESTUDANTE 119 
CONVÊNIO PEC-PG - CARLA ESPINAL RODRÍGUEZ. Atendendo parecer favorável da Profa. 120 



Celina Borges Lemos para orientar a estudante-candidata a bolsa do Programa de Estudantes-121 
Convênio de Pós-graduação-PEC-PG/Edital CNPq, Carla Espinhal Rodríguez, da República 122 
Dominicana, para o desenvolvimento do projeto “Identidade Urbana: apropriação e valorização de 123 
espaços públicos informais e formais no centro urbano”, a Subcoordenadora do NPGAU, no 124 
exercício da Coordenação, Profa. Fernanda Borges de Moraes, expediu ad referendum a carta de 125 
aceite do Colegiado, necessária para a estudante realizar sua inscrição no referido Programa. O 126 
Colegiado homologou a decisão. ITEM 4. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 127 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO – PRISCILA MUSA. Considerando a urgência dos prazos, a 128 
Coordenadora, Profa. Denise Morado, aprovou ad referendum a solicitação da Profa. Renata 129 
Moreira Marquez para a prorrogação, até 31 de outubro de 2015, do prazo de defesa de 130 
dissertação de sua orientanda Priscila Mesquita Musa, em função da incorporação de novos 131 
conteúdos a serem analisados na dissertação, que requerem um prazo suplementar visando, 132 
sobretudo, o requisito para a qualidade máxima do trabalho, estabelecendo a data limite de 29 de 133 
outubro próximo (último dia útil do mês) para a conclusão do curso. O Colegiado homologou a 134 
decisão. ITEM 5. SOLICITAÇÃO DA PROFA. NATACHA RENA PARA RECONSIDERAÇÃO DE 135 
INDEFERIMENTO DE COORIENTAÇÃO DE SUA ORIENTANDA PAULA BRUZZI. A Profa. 136 
Denise Morado lembrou que, em reunião do Colegiado realizada em 07 de outubro de 2014, foi 137 
indeferido o pedido de inclusão de coorientação proposto em agosto de 2014 pela Profa. Natacha 138 
Silva Araújo Rena para suas orientandas do Mestrado Paula Bruzzi Berquó e Ana Isabel Junho 139 
Anastasia de Sá. A decisão do Colegiado se baseou no fato de que o NPGAU tem por norma 140 
acolher coorientadores para alunos de mestrado somente em casos excepcionais, e que a 141 
solicitação da Profa. Natacha Rena não configurou nenhuma excepcionalidade que justificasse a 142 
inclusão da coorientação para as discentes. Recuperando os fatos ocorridos após a decisão do 143 
Colegiado, a Coordenadora esclareceu que a decisão foi comunicada à orientadora através do 144 
OF.NPGAU 103/2014, de 08 de outubro de 2014, depositado pela Secretaria do NPGAU no 145 
escaninho da Professora no Departamento ACR. Em 12 de maio de 2015, a mestranda Ana Isabel 146 
Junho Anastasia de Sá enviou e-mail à Secretaria do NPGAU solicitando informações sobre o 147 
resultado do pedido de coorientação. Na ocasião, o ofício acima referenciado foi repassado à 148 
estudante. Em 03 de agosto de 2015, a Profa. Natacha Rena encaminhou e-mail ao Colegiado, 149 
solicitando: “que se reconsidere o indeferimento da co-orientação da minha orientanda Paula 150 
Bruzzi Berquó pelo professor (e coordenador da Pós Graduação em Comunicação Social da 151 
Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas) Eduardo de Jesus, já que só obtivemos o 152 
retorno negativo da nossa solicitação (que havia sido enviada por email contendo todas as 153 
informações solicitadas pela Secretaria deste pós em meados do ano 2014) em meados de 2015, 154 
portanto um ano depois. Neste período todo o professor co-orientou com muita presteza a 155 
mestranda e tem sido de extrema importância a sua participação em todo o processo. Entendo 156 
que, como não fomos informadas do resultado de nossa solicitação a tempo, deveríamos ter 157 
procurado formalmente o NPGAU, mas como no mesmo período do ano passado (meados de 158 
2014), também foi efetivado e aprovado um pedido para que eu co-orientasse o mestrando 159 
Joviano Mayer (notícia que me foi dada informalmente pela orientadora de Joviano Mayer, jupira 160 
Mendonça) simplesmente deduzimos que a co-orientação da Paula também havia sido deferida. 161 
OBS: Este documento anexado neste email contendo o indeferimento nos foi enviado após termos 162 
solicitado à secretaria do NPGAU que nos desse algum retorno sobre a co-orientação, já que 163 
estamos preparando o material para a confecção da banca final da mestranda. Contando com o 164 
deferimento desta co-orientação que já está em processo faz mais de um ano, aguardo retorno o 165 
mais breve possível para que possamos iniciar a etapa de construção da Banca Final da 166 
mestranda Paula Bruzzi Berquó”. A Profa. Denise Morado esclareceu que, com relação à 167 
aprovação do Colegiado de inclusão de seu nome como coorientadora do aluno do Curso de 168 
Mestrado Joviano Gabriel Maia Mayer, citada pela professora no e-mail de 03/08/2015, foi 169 
comunicada formalmente à solicitante, no caso, a Profa. Jupira Gomes de Mendonça, orientadora 170 
principal do estudante, através do Ofício OF.NPGAU 73/2014, de 12/08/2014. O Colegiado refletiu 171 
sobre a solicitação de reconsideração do indeferimento da inclusão de coorientação para a 172 
mestranda Paula Bruzzi Berquó e deliberou por manter a decisão de indeferimento, reiterando que 173 
o NPGAU acolhe coorientadores para alunos de mestrado somente em casos excepcionais, e que 174 
a coorientação em questão não se configurou em nenhuma excepcionalidade que justificasse sua 175 
aprovação pelo Colegiado. A deliberação do Colegiado baseou-se no fato de a decisão de 176 
07/10/2014 ter sido comunicada formalmente à professora, e no fato de que um docente que não 177 
obtém formalmente decisão favorável do Colegiado para solicitação de inclusão de coorientadores 178 
não deve, em hipótese alguma, dar prosseguimento a este tipo de atividade que por ventura tenha 179 
se iniciado de maneira informal. Neste sentido, o Colegiado recomenda que a professora peça 180 



desculpas e esclareça os fatos ao Prof. Eduardo Jesus, que estava sendo indicado pela Profa. 181 
Natacha Rena para coorientar a aluna Paula Bruzzi. A decisão do Colegiado de não acolhimento 182 
de pedido de coorientação da Profa. Natacha Rena para suas orientandas levou em consideração, 183 
também, a preocupação do Colegiado em não prejudicá-la em um pedido de recredenciamento 184 
futuro, uma vez que a necessidade de coorientação para suas duas primeiras orientandas do 185 
Curso, e por professores que atuam na sua linha de pesquisa, poderia sinalizar uma dificuldade 186 
futura de seu recredenciamento junto ao NPGAU. ITEM 6. DISCUSSÃO SOBRE AJUSTES NA 187 
GRADE CURRICULAR – EXCLUSÃO DISCIPLINA PROF. OTÁVIO CURTISS SILVIANO 188 
BRANDÃO E CRIAÇÃO DISCIPLINA PROFA. RAQUEL GARCIA GONÇALVES. Considerando 189 
a não renovação, a pedido do interessado, do credenciamento do Prof. Otávio Curtiss Silviano 190 
Brandão junto ao Programa, e o credenciamento da Profa. Raquel Garcia Gonçalves como 191 
docente permanente do Programa, a Profa. Denise Morado apresentou as seguintes propostas de 192 
atualização da grade curricular do NPGAU: 1. Exclusão da disciplina “Produção do projeto como 193 
produção do conhecimento” – PRJ813 – 45h/03 créditos, que era ofertada sob a 194 
responsabilidade do Prof. Otávio Curtiss Silviano Brandão. 2. Criação da disciplina 195 
“Planejamento, gestão das cidades e manifestações coletivas” – 45h/03 créditos (ementa e 196 
bibliografia em anexo), a ser ofertada sob a responsabilidade da Profa. Raquel Garcia Gonçalves, 197 
considerando que o tema da disciplina vinha sendo ofertado sob a forma de “Tópicos em 198 
Arquitetura e Urbanismo” enquanto a professora estava credenciada junto ao NPGAU na 199 
categoria “docente colaborador”. O Colegiado aprovou as propostas de atualização da grade 200 
curricular. ITEM 7. DISCUSSÃO SOBRE O EDITAL DO PRÓXIMO EXAME DE SELEÇÃO. O 201 
Colegiado avaliou a minuta de Edital do Exame de Seleção/2016 elaborada a partir das 202 
discussões ocorridas na última reunião e decidiu incorporar ao documento apresentado as 203 
seguintes alterações: (i) estabelecimento de um mínimo de 70% de aproveitamento no exame de 204 
proficiência em inglês realizado pelo CENEX/FALE para a inscrição dos candidatos; (ii) 205 
estabelecimento de um mínimo de 70% de aproveitamento nos exames de proficiência em inglês 206 
realizados por instituições de ensino superior nas áreas de Ciências Humanas e/ou Ciências 207 
Sociais Aplicadas, adotados por essas instituições para fins de seleção em programas de pós-208 
graduação stricto sensu credenciados pela CAPES; (iii) estabelecimento de uma escala mínima 209 
de aprovação nos Exames Cambridge, a ser definida após consulta às normas deste exame; (iv) 210 
deslocamento do parágrafo que determina a possibilidade de recurso parcial contra os resultados 211 
da 1ª e 2ª etapas da seleção ao mestrado para o final do item IV que trata do “Processo Seletivo”. 212 
Feitas estas alterações, o Edital será encaminhado à PRPG para análise prévia. O Colegiado 213 
decidiu aprovar como ponto de pauta da próxima reunião a designação da Comissão Avaliadora 214 
do Processo Seletivo/2016, que irá indicar a bibliografia básica da prova escrita da seleção ao 215 
Mestrado. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Corte de recursos PROAP/CAPES-2015. A Profa. 216 
Denise Morado lembrou que em 07/07/2015 repassou aos professores e alunos do NPGAU e-mail 217 
enviado pela PRPG encaminhando ofício circular da Diretoria de Programas e Bolsas no País da 218 
CAPES, no qual a agência informa redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores de 219 
custeio do PROAP para 2015. Após o comunicado da CAPES, várias entidades expediram 220 
manifestações de repúdio e realizaram tentativas de gestões junto à agência para reverter essa 221 
redução e garantir os valores de custeio originalmente destinados aos programas de pós-222 
graduação, sem sucesso até o momento. Neste cenário, no início de agosto último, realizou-se em 223 
Brasília, e através de videoconferência, uma reunião da Coordenação de Área de Arquitetura, 224 
Urbanismo e Design da CAPES com os coordenadores de curso. A Professora Denise Morado fez 225 
um breve relato desta reunião, onde o principal ponto de debate, como não poderia deixar de ser, 226 
foi o corte de recursos de custeio dos programas e seus impactos na linha de corte da próxima 227 
avaliação da CAPES, e a dificuldade de os programas fazerem cumprir os índices de publicação 228 
exigidos, considerando a escassez de recursos para a participação em eventos, por exemplo, e 229 
considerando os prazos necessários para a publicação em periódicos. Com relação aos 230 
periódicos, a Profa. Denise Morado informou que foi feita uma requalificação do Qualis, e que a 231 
nova listagem será divulgada em breve. A Coordenadora informou que pela nova classificação, 232 
independente da área na qual o periódico esteja presente, poderá ser qualificado na Área de 233 
Arquitetura, por exemplo. Com relação à produção técnica e em eventos, a proposta de 234 
classificação será levada ao GT (Grupo de Trabalho) da CAPES. A Profa. Fernanda Borges 235 
ponderou que, no caso dos doutorandos, o Regulamento do NPGAU exige duas publicações para 236 
a conclusão do curso e que muitos alunos deixam para publicar no final do curso, principalmente 237 
em eventos. A Professora sugeriu que o Colegiado publicasse uma recomendação para os alunos 238 
providenciarem as publicações com antecedência, preferencialmente em periódicos. A Profa. 239 
Denise Morado colocou a preocupação dos coordenadores, que também é sua, com a capacidade 240 



de planejamento da pós-graduação em função dos cortes e da indefinição de perspectivas futuras, 241 
em contraponto ao discurso da Coordenação de Área da necessidade de crescimento, em termos 242 
de número de programas e de vagas ofertadas, e de internacionalização dos cursos. A Profa. 243 
Denise Morado disse que a Área vai encaminhar uma planilha para mapear o momento atual dos 244 
cursos e elaborar uma tipificação dos programas em termos de produção, egressos, etc. 245 
Finalizando o relato, a Professora comentou sobre a solicitação dos programas aos 246 
coordenadores da Área no sentido de buscar informações junto à CAPES sobre as perspectivas 247 
em relação aos cortes no orçamento, para que os programas possam se planejar a curto, médio e 248 
longo prazo. Continuando a discussão sobre os cortes orçamentários, a Profa. Denise Morado 249 
informou que, pela manhã, participou de uma reunião com o Reitor da UFMG que tratou da 250 
redução dos recursos da pós-graduação e também da grave situação financeira vivida pela 251 
universidade, considerando o corte de um bilhão de reais no orçamento do MEC deste ano. O 252 
Reitor relatou que o débito no orçamento da UFMG de 2014 foi pago com o orçamento de 2015 e 253 
que o débito de 2015 (atualmente na ordem de 23 milhões de reais) foi repassado para 2016 e 254 
que não existe uma transparência de informações a respeito do impacto do corte do orçamento do 255 
MEC para as universidades O Reitor anunciou a disponibilização de recursos financeiros para 256 
concessão aos programas de pós-graduação, a título de empréstimo emergencial, mediante 257 
demanda justificada, previamente aprovada pelos Colegiados de curso e encaminhadas para 258 
avaliação da Câmara de Pós-graduação, no que se refere à realização de bancas de doutorado e 259 
auxílios para participação de docentes e discentes em eventos científicos. Com relação ao 260 
orçamento de 2015 dos programas de pós-graduação, já considerando o corte de 75% anunciado 261 
pela CAPES, não se sabe se o mesmo será liquidado em sua totalidade, pois a liquidação está 262 
sendo feita sem critérios e sem informações suficientes para se fazer um planejamento a respeito. 263 
Com relação a este ponto, a Profa. Denise Morado colocou sua preocupação com o fato de que, 264 
desde maio último, as solicitações de auxílio para estudantes apresentarem trabalhos em eventos 265 
aprovadas pela Coordenação do NPGAU, na ordem de oito mil reais, estão aguardando os 266 
devidos trâmites do Setor de Contabilidade da Escola de Arquitetura, uma vez que o funcionário 267 
responsável pelo serviço encontra-se em greve. A Coordenadora solicitou apoio à Diretoria da 268 
Escola para a execução dos processos com urgência, de modo a se garantir a liquidação destes 269 
recursos, mas não obteve sucesso, pois o serviço não foi considerado “essencial” nos 270 
entendimentos havidos entre sindicato e administração central. Desse modo, não há garantias do 271 
pagamento desses empenhos. No que diz respeito às bancas de doutorado, a recomendação é 272 
que apenas as bancas de doutorado sejam compostas com membros externos, e que, em relação 273 
aos dois membros externos exigidos, somente seja indicado um professor de outro estado, mas, 274 
de preferência, de universidades mais próximas a Belo Horizonte. No sentido de se manter a 275 
qualidade e a crítica nas bancas de qualificação e finais, mestrado e doutorado, a Profa. Denise 276 
Morado informou que a Diretoria da FACE gentilmente ofereceu ao NPGAU auditório com 277 
infraestrutura para bancas via Skype (com sinal de internet estável), mediante demandas a serem 278 
encaminhadas ao NPGAU, para que se possa fazer a reserva do auditório junto à FACE. Fazendo 279 
um comentário sobre os problemas constantes com a rede de internet enfrentados pelo corpo 280 
docente e discente do Programa, a Profa. Denise Morado disse que, atendendo sugestão 281 
proposta no IV Seminário de Avaliação do NPGAU realizado em abril último, encaminhou 282 
correspondência ao Diretor do CECOM (Centro de Computação) da UFMG solicitando um 283 
“Diagnóstico da Rede de Internet da Escola de Arquitetura da UFMG” no sentido de que os 284 
gargalos da rede de internet sejam localizados e que as soluções sejam encaminhadas aos 285 
órgãos competentes da Universidade. O CECOM respondeu que estava disponível para tanto, 286 
bastando a administração da Escola de Arquitetura agendar uma visita, acompanhada pelos 287 
técnicos de tecnologia da informação responsáveis pela gestão do serviço de rede na Escola. A 288 
Coordenadora comentou sobre a repercussão negativa da resposta do CECOM junto à Diretoria 289 
da Escola, expressa na última reunião da Congregação da Escola de Arquitetura, e que, até o 290 
momento, não foi providenciado o agendamento da visita do CECOM. Com relação aos recursos 291 
provenientes da Taxa de Bancada/Fapemig, a Coordenadora esclareceu que há um pequeno 292 
montante disponível e irá solicitar aos docentes e discentes de doutorado bolsistas Fapemig que 293 
enviem demandas justificadas ao Colegiado para avaliação, sem garantias de acolhimento de 294 
todas as demandas. Ainda com relação à reunião com os coordenadores de pós-graduação, o 295 
Reitor esclareceu que não há quaisquer possibilidades de as Diretorias das Unidades auxiliarem 296 
os cursos de pós-graduação em suas demandas orçamentárias e que pretende organizar um 297 
evento, com natureza política, para expressar de forma clara e objetiva a situação que a 298 
universidade está passando, tornando público os equívocos da política do MEC e o colapso 299 
iminente das universidades se os cortes orçamentários forem mantidos para 2016. A Profa. 300 



Denise Morado informou que irá elaborar uma nota de esclarecimentos a respeito do corte de 301 
recursos e informes sobre a reunião com a Reitoria para repassar ao corpo docente e discente do 302 
NPGAU. B) Auxílios para professores apresentarem trabalhos em eventos científicos. A 303 
Profa. Denise Morado apresentou ao Colegiado, para deliberação, as seguintes solicitações de 304 
auxílio financeiro para professores apresentarem trabalhos em eventos científicos: a) Profa. 305 
Raquel Garcia Gonçalves: solicitação de reembolso de diárias no valor de U$880,00 para 306 
apresentação de trabalho no AAG Annual Meeting, realizado em Chicago/EUA, no período de 20 307 
a 24 de abril último. O Colegiado aprovou a concessão de U$440,00 para a professora. b) Profa. 308 
Natacha Rena: solicitação de reembolso de diárias no valor de U$800,00 para apresentação de 309 
trabalho no III Seminário Internacional Processos Informales, realizado em Bogotá/Colômbia, no 310 
período de 21 a 25 de julho último. O Colegiado indeferiu a solicitação, considerando a 311 
disponibilidade de recursos e as demais demandas existentes. c) Prof. Renato César Ferreira de 312 
Souza: solicitação de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$450,00 para apresentação de 313 
trabalho no TIC2015, a ser realizado em Recife/PE, em novembro próximo. O Colegiado aprovou 314 
a solicitação. C) Sugestão da Profa. Ana Paula Baltazar com relação à forma de indicação de 315 
teses e dissertações para premiações nas Atas de Defesa. Em relação à decisão do Colegiado 316 
de incluir nas Atas de Defesas de Teses e Dissertações um campo específico para as Comissões 317 
Examinadoras indicarem, ou não, o trabalho para premiações, em e-mail datado de 17/06/2015, a 318 
Profa. Ana Paula Baltazar, sugeriu, considerando leitura das atas de defesa de teses e após 319 
conversa com os demais membros da última comissão de avaliação de teses para indicação aos 320 
Prêmios CAPES e UFMG de teses, da qual também participou, “que há uma discrepância muito 321 
grande entre as teses e entre as bancas. Por isso pensamos (muito rapidamente no dia que a 322 
comissão se reuniu) na possibilidade de que cada membro da banca indicasse se o trabalho se 323 
enquadra entre um dos cinco mais relevantes que já leu. Eu acho que se colocarmos no 324 
documento oficial apenas a indicação ou não para premiação, induziremos a indicação de 325 
trabalhos que talvez não sejam tão premiáveis. Sugiro então que a ata continue a mesma, sem 326 
indicação de premiação (sendo que a banca pode se manifestar livremente no espaço reservado 327 
para isso), e que cada membro da banca preencha, separadamente, um formulário bem simples 328 
sobre sua impressão objetiva do trabalho (...) ou fazer uma escala como as usuais do Common 329 
Application para ranquear os alunos em diversos quesitos, tendo na vertical os quesitos ou pontos 330 
de vista e na horizontal a escala para preenchimento. (...) Acredito que com essa informação um 331 
pouco mais detalhada, e com mais pessoas respondendo individualmente (todos os membros da 332 
banca), ficará mais fácil avaliar os trabalhos e direcioná-los para premiações específicas”. O 333 
Colegiado discutiu a proposta da Profa. Ana Paula Baltazar e decidiu retirar das Atas de Defesas 334 
de Teses e Dissertações o campo específico para as Comissões Examinadoras indicarem, ou 335 
não, o trabalho para premiações, aprovando a criação de um formulário à parte, a ser entregue à 336 
Comissão Examinadora, contendo este campo específico de indicação dos trabalhos a 337 
premiações e um campo para a avaliação da Comissão sobre o trabalho considerando a escala: 338 
“excelente”, “muito bom” e “bom”. D) Solicitação de carta de aceite para o Programa 339 
SWE/CNPq. O Colegiado aprovou a expedição de carta de aceite para a doutoranda Ana Paula 340 
Silva de Assis concorrer ao Programa “Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE)”/CNPq para 341 
desenvolvimento do projeto “Pragmática do Jogo: participação e emancipação social sob a 342 
perspectiva do dissenso” na Central Saint Martins (CSM)/University of the Arts London (UAL) no 343 
período de abril a setembro de 2016. E) Comunicação de aprovação de Resoluções. A Profa. 344 
Denise Morado informou que, em 03/08/2015, a Câmara de Pós-graduação da UFMG aprovou as 345 
seguintes Resoluções, fruto das discussões ocorridas no IV Seminário de Avaliação do NPGAU, 346 
realizado em abril último: (i) Resolução 01/2015 - Redefine os critérios para o credenciamento de 347 
docentes no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG e revoga a 348 
Resolução 02/2014, de 07/05/2014; (ii) Resolução 02/2015 – Regulamenta o uso da língua 349 
estrangeira em teses e dissertações apresentadas ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura 350 
e Urbanismo da UFMG; (iii) Resolução 03/2015 – Define os documentos a serem apresentados 351 
pelos candidatos a cursar “disciplina isolada” no NPGAU. F) Comunicação de solicitação de 352 
desligamento do curso de Mestrado. A Profa. Denise Morado informou que a estudante Lígia 353 
Santos Neto Machado Pinto encaminhou correspondência ao Colegiado em 06/07/2015 354 
solicitando seu desligamento do curso de Mestrado por motivo de problemas de saúde e pessoais. 355 
G) Solicitação de mudança de calendário da disciplina “Metodologia da Pesquisa Científica 356 
Aplicada à Arquitetura e Urbanismo”. A Profa. Maria Lúcia Malard, responsável pela oferta, no 357 
2º semestre de 2015, da disciplina “Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à Arquitetura e 358 
Urbanismo”, encaminhou e-mail ao Colegiado em 17/08/2015, solicitando: “Em decorrência do 359 
grande número de alunos (27), proponho, em comum acordo com a turma, aumentar uma 360 



hora/aula por sextas-feiras, para que dê tempo de todos participarem das discussões. Serão 09 361 
encontros semanais de 4 horas/aula cada e um de 5 horas (de 08:10 às 12:30). As 45 horas/aula 362 
ficam preservadas. Assim, a aula passaria a ser de 09:00 às 12:30 (ao invés de 09:00 às 11:30), 363 
com um intervalo de 10 minutos de 10:40 às 10:50 (...) ficando o mês de novembro para as 364 
correções do trabalho final”. A Coordenadora aprovou a solicitação ad referendum, com 365 
homologação do Colegiado. H) Solicitação da PRPG para a indicação de uma Dissertação 366 
aprovada em 2015 para exposição em pôster e apresentação oral durante a Semana do 367 
Conhecimento da UFMG, a ser realizada em outubro próximo. A PRPG encaminhou e-mail em 368 
17/08/2015 informando que, a exemplo do ocorrido no ano passado, além da habitual concessão 369 
dos Prêmios UFMG de Teses, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação participará da Semana do 370 
Conhecimento de 2015, com a exposição de posters de projetos de dissertação de alunos de 371 
mestrado da UFMG, indicados pelos programas de pós-graduação. A indicação será restrita a um 372 
projeto por programa de pós-graduação aprovado em 2015, cabendo aos colegiados de curso 373 
decidirem sobre os critérios para escolha do projeto a ser destacado, além da seleção deste 374 
projeto. Além da exposição dos posters, haverá apresentação oral dos trabalhos indicados pelos 375 
Colegiados. O Colegiado decidiu pelo repasse da correspondência aos docentes do NPGAU para 376 
a indicação de dissertações defendidas em 2015 sob sua orientação para seleção pelo Colegiado. 377 
I) Resolução sobre a Ética em Pesquisa nas áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais 378 
Aplicadas. Atendendo solicitação da ANPARQ – Associação Nacional de Pós-graduação e 379 
Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo - para envio de contribuições à minuta de Resolução 380 
específica sobre a Ética em Pesquisa nas áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais 381 
Aplicadas, conforme “Consulta à sociedade” aberta em julho de 2015 pela Comissão Nacional de 382 
Ética em Pesquisa (CONEP), o Colegiado decidiu indicar o Prof. Renato César Ferreira de 383 
Souza para avaliar a documentação a respeito enviada pela Associação e encaminhar ao 384 
Colegiado contribuições à minuta da Resolução, a serem enviadas à ANPARQ em nome do 385 
NPGAU. J) Agendamento de reuniões do Colegiado no 2º semestre de 2015. O Colegiado 386 
decidiu agendar suas reuniões do 2º semestre de 2015 para as quartas-feiras, em datas em que 387 
não houver previamente marcadas reuniões da Congregação da Escola de Arquitetura. K) 388 
Possibilidade de estudantes de graduação se matricularem no NPGAU em regime de 389 
“disciplina eletiva”. A Profa. Fernanda Borges de Moraes informou que recebeu consulta de um 390 
formando do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, bolsista de seu projeto de 391 
extensão, sobre a possibilidade de cursar sua disciplina ofertada no 2º semestre de 2015 no 392 
NPGAU em regime de “disciplina eletiva”. A Professora lembrou que tem sido adotado como 393 
norma do NPGAU o não acolhimento de requerimentos de matrícula de alunos da graduação em 394 
disciplinas do curso em regime de “disciplina eletiva”, embora previsto nas Normas e podendo ser 395 
avaliado pelo Colegiado caso a caso. Disse que a Pró-Reitoria de Graduação da UFMG 396 
(PROGRAD), contudo, está apoiando esta possibilidade no sentido de estimular os graduandos a 397 
prosseguirem seus estudos e está normatizando as condições para o aceite destes estudantes. O 398 
Colegiado decidiu retirar o assunto de pauta e aguardar a decisão da PROGRAD a respeito. L) 399 
Licença para pós-doutoramento. O Prof. André Dangelo informou que irá se licenciar no 400 
período de agosto de 2016 a julho de 2017 para realização de pós-doutorado, mas manterá suas 401 
orientações em andamento através de contato por e-mail ou outras formas de comunicação. A 402 
Profa. Denise Morado solicitou que o professor encaminhasse cópia de sua portaria de 403 
afastamento, quando disponível, para os devidos registros. Nada mais havendo a tratar, a 404 
Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges 405 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 406 
da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 407 
Colegiado. Belo Horizonte, 20 de agosto de 2015. 408 


