
Ata da 9ª/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 14 de outubro 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), Flávio de Lemos Carsalade, 5 
André Guilherme Dornelles Dangelo e José dos Santos Cabral Filho. Justificou ausência, a Profa. 6 
Fernanda Borges de Moraes. Constatado quorum, a Profa. Denise Morado Nascimento iniciou a 7 
reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 8 
8ª/2015 reunião do Colegiado, realizada em 21/09/2015. Em seguida foram colocados em 9 
discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 10 
DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO. O Colegiado homologou a 11 
Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação de: Ana Isabel Junho Anastasia de Sá, 12 
intitulada “Urbanismo entre pares: cidade e tecnopolítica”, defendida em 09/10/2015 perante 13 
Banca examinadora composta pelos professores doutores Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG-14 
orientadora), Juliana Torres de Miranda (EA-UFMG), Fernanda Glória Bruno (UFRJ) e Fábio Luiz 15 
Malini de Lima (UFES). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os 16 
seguintes comentários adicionais: “Considerando a originalidade do tema, a banca recomenda a 17 
publicação de um artigo que resuma e resgate as principais contribuições da dissertação”. O 18 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de: Pedro 19 
Henrique Almeida de Morais, intitulada “Habitação vertical de grande escala na América Latina: 20 
1929-1989”, defendida em 20/08/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores 21 
doutores Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG-orientador), Maria Lúcia Malard (EA-UFMG) e 22 
Fernando Luiz Camargos Lara (University of Texas at Austin School of Architecture). O trabalho 23 
teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, intitulada “O 24 
problema do objeto na arquitetura”, defendida em 24/09/2015 perante Banca examinadora 25 
composta pelos professores doutores Maria Lúcia Malard (EA-UFMG-orientadora), José de 26 
Anchieta Corrêa (FAFICH-UFMG) e Guilherme Lassance (UFRJ). O trabalho teve a “Aprovação” 27 
da Comissão Examinadora. Marcia Maria Cavalieri, intitulada “Para além do concreto e da cor: 28 
reflexões sobre a imaterialidade na arquitetura de Ayrton Lôlo Cornelsen e Éolo Maia”, defendida 29 
em 30/09/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Celina Borges 30 
Lemos (EA-UFMG-orientadora), Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG) e Denise Marques 31 
Bahia (PUC-MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O Colegiado 32 
homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de: Camila Matos Fontenele, 33 
intitulada “CORPOS [IN]VISIVEIS] o espaço da aparição na era das imagens técnicas”, defendida 34 
em 09/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores José dos 35 
Santos Cabral Filho (EA-UFMG-orientador), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Tatiana 36 
Carvalho Costa (UNA-BH). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Angélica 37 
Linhares Buchmayer, intitulada “A arte como emuladora do espaço arquitetônico”, defendida em 38 
07/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores José dos Santos 39 
Cabral Filho (EA-UFMG-orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Stéphane Huchet (EA-40 
UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Eduardo Campos Lamassa, 41 
intitulada “O que faz de um arquiteto um bom arquiteto? – O decoro albertiano na formação do 42 
arquiteto”, defendida em 07/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores 43 
doutores Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG-orientador), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-44 
UFMG) e Daniele Nunes Caetano (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão 45 
Examinadora. Luna Esmeraldo Gama Lyra, intitulada “Por onde caminham as mulheres? Um 46 
estudo sobre os percursos cotidianos de mulheres em Belo Horizonte”, defendida em 02/10/2015 47 
perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Silke Kapp (EA-UFMG-48 
orientadora), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG). O 49 
trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Laís Grossi de Oliveira, intitulada “Ações 50 
contra-hegemônicas em Belo Horizonte”, defendida em 02/10/2015 perante Banca examinadora 51 
composta pelos professores doutores Silke Kapp (EA-UFMG-orientadora), Rita de Cássia Lucena 52 
Velloso (EA-UFMG) e Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” 53 
pela Comissão Examinadora. Guilherme de Abreu Basto Lima Rodrigues, intitulada 54 
“Movimentos sociais e capital imobiliário: ocupações urbanas e valorização do espaço na região 55 
da Izidora”, defendida em 30/09/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores 56 
doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Silke Kapp (EA-UFMG) e Felipe 57 
Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. 58 
Laura Fonseca de Castro, intitulada “Uso desviado do espaço”, defendida em 29/09/2015 59 
perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Roberto Eustaáquio dos 60 



Santos (EA-UFMG-orientador), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Rita de Cássia 61 
Lucena Velloso (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Thais 62 
Mariano Nassif Salomão, intitulada “Saberes, discursos e sentidos: os processos 63 
comunicacionais na produção da cidade”, defendida em 29/09/2015 perante Banca examinadora 64 
composta pelos professores doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Vera 65 
Regina Veiga França (FAFICH-UFMG) e Ricardo Fabrino Mendonça (FAFICH-UFMG). O trabalho 66 
foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Joana Barbosa Vieira da Silva, intitulada 67 
“Representações do pobre urbano no Brasil: o que vem a ser o favelado?”, defendida em 68 
28/09/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Silke Kapp (EA-69 
UFMG-orientadora) e Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela 70 
Comissão Examinadora. Rafael Reis Bittencourt, intitulada “Cidade ocupada e autoconstruída”, 71 
defendida em 28/09/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores 72 
Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Marcela Silviano Brandão Lopes (PUC 73 
MINAS) e Prof. MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (PUC MINAS e IZABELA HENDRIX). O 74 
trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Carolina Helena Miranda e Souza, 75 
intitulada “Os ideais da reforma urbana na legislação e prática governamental em Belo Horizonte, 76 
Minas Gerais”, defendida em 23/09/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores 77 
doutores Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG-orientadora), Jupira Gomes de Mendonça (EA-78 
UFMG) e Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão 79 
Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS. O Colegiado aprovou 80 
a designação da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de: Edgardo Moreira Neto, 81 
intitulada “Concepção Arquitetônica de Edifícios: Fatores Intervenientes na Projetação em 82 
Sistemas Construtivos Industrializados de Concreto em Belo Horizonte”, a ser apresentado em 83 
22/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Maria Lúcia Malard 84 
(EA-UFMG-orientadora), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG), Carlos Alberto Batista 85 
Maciel (EA-UFMG) e Rosemary Bom Conselho Sales (Escola de Design da UEMG). Priscila 86 
Mesquita Musa, intitulada “Movimentos Imagem”, a ser apresentado em 29/10/2015 perante 87 
Banca examinadora composta pelos professores doutores Renata Moreira Marquez (EA-UFMG-88 
orientadora), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e César Geraldo Guimarães (FAFICH-89 
UFMG). O Colegiado aprovou a designação da Banca Examinadora do Exame de Qualificação de 90 
Mestrado de: Henrique Gazzola de Lima, intitulado “Parametrização e produção autônoma do 91 
espaço urbano”, a ser apresentado em 16/10/2015 perante Banca examinadora composta pelos 92 
professores doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Jupira Gomes de 93 
Mendonça (EA-UFMG) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG). Em seguida, a Profa. 94 
Denise Morado questionou sobre as pendências em relação a não marcação da Qualificação de 95 
mestrado de Luiz Eduardo Soares de Araújo e Qualificação de Doutorado de Hélio Passos 96 
Rezende. O Prof. José dos Santos Cabral Filho, orientador do doutorando Hélio Passos, informou 97 
que o discente teve um atraso com relação à finalização do material da qualificação em função de 98 
aprovação em concurso público de universidade federal situada em outra cidade, mas que há 99 
previsão de realização da Qualificação no início de novembro. Com relação ao mestrando Luiz 100 
Eduardo a situação será verificada junto à orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes. 101 
Continuando, a Profa. Denise Morado relatou que a Defesa de Dissertação de Juliana Cardoso 102 
Marques, que estava marcada para 29/09/2015, não se realizou sem aviso prévio ao NPGAU. A 103 
Professora informou que encaminhou correspondência à orientadora, Profa. Celina Borges 104 
Lemos, e à estudante, solicitando esclarecimentos sobre o fato e sobre a situação da aluna no 105 
NPGAU, considerando as consequências de seu eventual desligamento do curso, uma vez que 106 
recebeu bolsa de estudos do CNPq e da CAPES. Como resposta, a Profa. Celina Borges 107 
esclareceu que após a revisão final do trabalho que fez e entregou para a aluna corrigir e imprimir 108 
os textos para a banca examinadora não obteve mais notícias da estudante. Disse ainda que “no 109 
início de outubro ela enviou e-mail em que disse ter ficado outra vez doente. Sugeri naquele dia 110 
por e-mail que ela deveria procurar a Secretaria e protocolar uma justificativa pela sua não 111 
entrega do trabalho que acarretou a não defesa do mesmo. Mais uma vez a ela permaneceu em 112 
silêncio. Quando recebi o e-mail do programa tentei outro contato com ela, que veio a me 113 
responder depois de muita insistência por mensagem. Entendo todos os prejuízos que essa não 114 
defesa pode acarretar para o programa, para minha pessoa e especialmente para ela. É neste 115 
sentido que solicito mais uma chance para Juliana na expectativa que ela protocole hoje os 116 
atestados e explicações que possam justificar tal procedimento. Esclareço que tenho tentado de 117 
todas as maneiras ampará-la, estimulá-la e avisá-la da responsabilidade assumida. Assim 118 
entendo que minha reponsabilidade como orientadora tem sido cumprida com seriedade e 119 
responsabilidade”. No final da manhã de hoje, 14/10/2015, a estudante entregou na Secretaria do 120 



NPGAU correspondência requerendo extensão do prazo para apresentação da dissertação por 121 
motivo de saúde. Considerando o histórico da aluna no curso, com mais de uma mudança de 122 
orientação, o fato de o trabalho estar encaminhado para a sua conclusão, a justificativa por 123 
problemas de saúde, e visando os menores prejuízos para o curso, o Colegiado aprovou a 124 
prorrogação até 20/11/2015 do prazo para a entrega dos três volumes da Dissertação na 125 
Secretaria do NGPAU e a data limite de 18/12/2015 para a Defesa da Dissertação de Juliana 126 
Cardoso Marques. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE 127 
TRANCAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULA DE CLARA LUIZA MIRANDA. O Colegiado 128 
referendou a aprovação do requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula no 2º semestre 129 
letivo de 2015 da Residente Pós-Doutoral Clara Luiza Miranda na disciplina Aspectos 130 
contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano – URB802 – Turma A – 45h/03 créditos. 131 
ITEM 4. SOLICITAÇÃO DO PROF. ROBERTO EUSTAÁQUIO DOS SANTOS DE INCLUSÃO DE 132 
COORIENTAÇÃO PARA SUA ALUNA DO MESTRADO LAURA FONSECA DE CASTRO. A 133 
Profa. Denise Morado leu, na íntegra, correspondência enviada ao Colegiado em 29/09/2015 pelo 134 
Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos solicitando a inclusão do nome da Profa. Rita de Cassia 135 
Lucena Velloso, do ARC-EA/IUFMG, como coorientadora de sua aluna do Curso de Mestrado 136 
Laura Fonseca de Castro, em razão da experiência da Profa. Rita Velloso com as questões 137 
urbanas de que trata o trabalho da aluna. Após avaliação, o Colegiado decidiu indeferir a 138 
solicitação do Prof. Roberto Eustaáquio, considerando que, embora prevista nas Normas Gerais 139 
de Pós-graduação da UFMG e no Regulamento do NPGAU, o Colegiado tem adotado como 140 
conduta a não aprovação de coorientação para alunos do mestrado, tendo em vista o curto prazo 141 
do aluno para a conclusão do curso e o fato de que, por mais variados que sejam os temas das 142 
dissertações, eventuais necessidades de contatos com especialistas para abordagem de questões 143 
mais específicas dos trabalhos podem ser resolvidas através de outros meios que não a 144 
coorientação. ITEM 5. CREDENCIAMENTO DE DOCENTES. A Profa. Denise Morado informou 145 
que os credenciamentos dos Profs. Flávio Carsalade e Maria Lúcia Malard irão vencer em 31 de 146 
outubro e 08 de novembro próximos, respectivamente, e que encaminhou esta informação para os 147 
professores e a necessidade de envio do currículo Lattes/CNPq com a atualização da produção 148 
acadêmica dos professores nos últimos três anos para fins de recredenciamento. Até o momento, 149 
os professores não enviaram o Currículo Lattes/CNPq para análise do Colegiado. Em seguida, a 150 
Profa. Denise Morado apresentou solicitação da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso para 151 
credenciamento junto ao NPGAU como professora colaboradora. O Colegiado avaliou o Currículo 152 
Lattes da Profa. Rita Velloso e, considerando o atendimento a todos os critérios da Resolução de 153 
Credenciamento de Docentes junto ao Programa, aprovou o credenciamento da professora como 154 
“Docente Colaborador” do NPGAU. O Colegiado aprovou ainda a proposta de Termo de 155 
Referência de Pesquisa da Profa. Rita Velloso intitulado “Arquitetura da Insurreição: modos de 156 
engajamento das sociedades urbanas no presente das cidades e repercussão das lutas urbanas 157 
na produção do espaço”, e a proposta de oferta de disciplina no 1º semestre de 2016 junto ao 158 
NPGAU sobre o tema “Governamentalidade, Insurreição, Contra-conduta: o Urbano em Michel 159 
Foucault” – 15horas/01 crédito, encaminhadas pela professora juntamente com o processo de 160 
solicitação de credenciamento. ITEM. 6. OUTROS ASSUNTOS. A) Aproveitamento de Estudos. 161 
O Colegiado aprovou o Requerimento de Aproveitamento de Estudos de Isabela Cristina de 162 
Assis Berg, referente à disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Conservação e 163 
Preservação Ambiental e Patrimonial e os instrumentos de Gestão – ARQ808 – Turma C – 15h/01 164 
crédito, cursada em regime de “disciplina isolada” no 1º semestre de 2015 junto ao Programa de 165 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, com aproveitamento de 95 pontos, 166 
conceito A. O Colegiado aprovou o Requerimento de Aproveitamento de Estudos de Gustavo 167 
Resgala Silva, de 08 (oito) créditos referentes às disciplinas cursadas no Mestrado em 168 
Arquitetura e Urbanismo da UFMG: Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada a Arquitetura e 169 
Urbanismo – ARQ810 – 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2009 com aproveitamento de 170 
90 pontos, Conceito A. Teoria Crítica da Produção do Espaço Arquitetônico – PRJ811 – 45h/03 171 
créditos, cursada no 1º semestre de 2009 com aproveitamento de 85 pontos, Conceito B. 172 
Aspectos Contemporâneos do Planejamento Urbano e Metropolitano – URB802 – 45h/03 créditos, 173 
cursada no 1º semestre de 2009 com aproveitamento de 90 pontos, Conceito A. Teorias do 174 
Espaço e do Planejamento Urbano – URB803 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2009 175 
com aproveitamento de 94 pontos, Conceito A. B) Proposta de realização de evento com 176 
professor visitante. A Profa. Denise Morado informou que o Prof. Dr. Alessandro Aurigi, 177 
Professor de Desenho Urbano e Diretor da Escola de Arquitetura da University of Plymouth, UK, 178 
que está orientando seu aluno Daniel Medeiros, do curso de Doutorado, em seu estágio 179 
sanduíche realizado atualmente nesta Universidade, virá ao Brasil em dezembro próximo e 180 



solicitou ao Colegiado apoio institucional para promover, sob a sua organização juntamente com a 181 
equipe do PRAXIS, uma palestra na Escola de Arquitetura, aproveitando a estadia do professor no 182 
país, sem custos para o NPGAU, no dia 03 de dezembro, às 18 horas, sobre o tema “Smart City? 183 
How the framing of its physical and social aspects is making the smart city pretty dumb”. O 184 
Colegiado aprovou a solicitação. C) Proposta de Resolução com critérios de concessão 185 
/renovação de bolsa de estudos. A Profa. Denise Morado apresentou minuta de Resolução 186 
contendo os critérios para a concessão de bolsas do NPGAU, enviada pela Profa. Fernanda 187 
Borges de Moraes e elaborada quando a Comissão de Bolsas de 2014 se reuniu, sob a sua 188 
presidência enquanto Coordenadora do Programa, para fazer a distribuição da cota daquele ano. 189 
O Colegiado avaliou detalhadamente a minuta apresentada, discutindo principalmente os critérios 190 
para avaliação do desempenho acadêmico dos bolsistas com vistas à renovação de suas bolsas, 191 
apresentou sugestões de alterações no texto, e decidiu transferir para a próxima reunião a 192 
aprovação final da matéria, deliberando por enviar correspondência aos alunos informando sobre 193 
este ponto de pauta da reunião e solicitando a designação de um representante discente para 194 
estar presente na próxima reunião na condição de ouvinte, com direito a voz, mas sem direito a 195 
voto. A Profa. Denise Morado se comprometeu a incorporar à minuta apresentada as sugestões 196 
do Colegiado e encaminhar o texto para avaliação dos professores do NPGAU e apresentação da 197 
proposta de Resolução com os critérios de distribuição de bolsas na próxima reunião. D) 198 
Proposta de realização de Fórum de Egressos. A Profa. Denise Morado informou que recebeu 199 
sugestão da Profa. Fernanda Borges de Moraes para a organização do “III Fórum dos Egressos” 200 
do NPGAU. Considerando que o I Fórum foi realizado em 2004 e o II em 2010, e sendo razoável 201 
sua realização a cada cinco anos, a Profa. Fernanda sugeriu que o III Fórum pudesse ser 202 
realizado em 2015. A Profa. Denise Morado apresentou ainda, para avaliação do Colegiado, os 203 
modelos de questionários que foram enviados aos egressos nos dois últimos fóruns para registro 204 
de informações sobre sua atividade profissional atual e sua avaliação do curso realizado no 205 
NPGAU. O Colegiado decidiu transferir para a próxima reunião uma deliberação sobre o assunto, 206 
tendo em vista a necessidade da presença da Profa. Fernanda para esclarecer melhor os ganhos 207 
institucionais/acadêmicos desse tipo de evento para o NPGAU. De antemão, o Colegiado aprovou 208 
a ideia do envio de questionário para os egressos ainda este ano para coleta de dados para 209 
alimentar os relatórios do NPGAU para a CAPES e para manifestação de interesse e 210 
disponibilidade de participação dos egressos em um Fórum. O Colegiado aprovou ainda sugestão 211 
de formatação do Fórum com a apresentação de trabalhos pelos egressos e edição de um texto 212 
PDF reunindo estes trabalhos e com a realização de um coquetel de congraçamento encerrando o 213 
evento, que seria realizado em fevereiro/março de 2016. Nada mais havendo a tratar, a 214 
Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges 215 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 216 
da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 217 
Colegiado. Belo Horizonte, 14 de outubro de 2015. 218 


