
Ata da 10ª/2016 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo-NPGAU da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada 
no dia 21 de novembro de 2016, às 14h00, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: 
Professoras Doutoras Silke Kapp (Coordenadora) e Ana Paula Baltazar dos Santos. Suplente: 5 
Professora Doutora Jupira Gomes de Mendonça. Justificaram ausência, as Profas. Fernanda 
Borges de Moraes e Celina Borges Lemos. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a 
reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 
9ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 07/11/2016. Em seguida, foram colocados em 
discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 10 
DISSERTAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação de: 
Guilherme de Abreu Basto Lima Rodrigues, intitulada “O caso Izidora: as ocupações urbanas e 
a reprodução do espaço em Belo Horizonte”, e defendida em 26/10/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-
Orientadora), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-15 
UFMG). O trabalho teve a “Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes nesta Ata 
e aceitas pelo(a) orientador(a), no prazo de 30 dias” com as seguintes revisões exigidas pela 
Comissão Examinadora: “O texto deverá ser revisado para melhor desenvolvimento das 
elaborações conceituais e argumentação geral, destacando-se, sem prejuízo de aspectos 
pontuais: - anunciar claramente o argumento central na introdução e tomá-lo como fio condutor do 20 
texto; - inserir discussão sobre a função social da propriedade na argumentação, associada aos 
aspectos jurídicos-legais pertinentes à Izidora; - trabalhar mais profundamente o contexto geral 
das ocupações urbanas na RMBH, relacionando-o ao caso Izidora; - inserir uma linha do tempo 
territorial-jurídico-legal com os principais eventos, relacionados à produção do espaço belo-
horizontino (por exemplo, desenvolvendo a Figura 8). A banca sugere o prazo de sessenta (60) 25 
dias para esta revisão”. O Colegiado aprovou a extensão do prazo para a revisão do trabalho e 
decidiu estabelecer a data limite de 22 de dezembro de 2016 para a entrega da versão final da 
dissertação, acompanhada de declaração da orientadora atestando a realização das modificações 
propostas pela Comissão Examinadora. Camila Matos Fontenele, intitulada “Corpos (in)visíveis: 
a materialidade dos ativismos urbanos digitais”, e apresentada no dia 04 de novembro de 2016 30 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores José do Santos Cabral 
Filho (orientador- EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Fernando Antônio 
Resende (UFF). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. O Colegiado homologou 
a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação de Doutorado de Hélio Passos Rezende, 
intitulado “Resistência dos índios Gavião Kyikatêjê. Apontamentos para práticas artísticas de 35 
educação sócio-espacial”, e apresentado no dia 07 de novembro de 2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (orientador - 
EA-UFMG), Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Charles Moreira Cunha (FAE-
UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Conforme aprovado em reunião, 
após aprovação em seu Exame de Qualificação, o Colegiado discutiu sobre o estabelecimento do 40 
prazo para a defesa de tese do estudante Hélio Passos Rezende e decidiu estabelecer a data 
limite de 31 de julho de 2017 para a defesa da tese. ITEM 2. SOLICITAÇÃO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO/QUALIFICAÇÃO. A Profa. Silke 
Kapp apresentou correspondência eletrônica, datada de 26/10/2016, encaminhada pelo 
mestrando Eduardo Campo Lamassa, solicitando a prorrogação de seu prazo de defesa de 45 
dissertação para o início do segundo trimestre de 2017, justificada por problemas de saúde, 
devidamente atestados por laudo médico. O Colegiado avaliou a solicitação e decidiu estabelecer 
o final do mês de abril de 2017 como data limite para a defesa de dissertação, com entrega do 
trabalho até o início de abril de 2017 na Secretaria do NPGAU, para encaminhamento à Comissão 
Examinadora. Em seguida, a Coordenadora apresentou correspondência eletrônica encaminhada 50 
pelo Prof. Flávio de Lemos Carsalade em 16/11/2016 solicitando a prorrogação do prazo de 
defesa de tese de sua orientanda Marina Salgado e do prazo de apresentação da qualificação de 
doutorado de seu orientando Breno Guimarães Mendes, ambos previstos para 28/02/2017, por 
motivo de agenda do orientador e da banca examinadora. O Colegiado aprovou a solicitação e 
decidiu estabelecer a extensão do prazo de apresentação dos trabalhos dos estudantes Marina 55 
Salgado e Breno até o final de março de 2017. ITEM 3. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
PERMANENTE – DOUTORADO – PROFA. RITA DE CÁSSIA LUCENA VELLOSO. A Profa. 
Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada ao Colegiado pela Profa. Rita de Cássia 
Lucena Velloso apresentando seu pedido de credenciamento como professora permanente junto 
ao Programa, acompanhada de proposta de Termo de Referência de Pesquisa (“Arquitetura da 60 
Insurreição: modos de engajamento das sociedades urbanas no presente das cidades e 
repercussão das lutas urbanas na produção do espaço”) e de disciplina a ser ministrada no 
NPGAU sob a forma de Tópicos em Arquitetura e Urbanismo (“Governamentalidade, Insurreição, 



Contra-conduta: o Urbano em Michel Foucault” – 15horas/aula). O Colegiado avaliou o pedido à 
luz da Resolução 01/2015, de 04/05/2016, que redefine os critérios para o credenciamento de 65 
docentes no NPGAU. O Colegiado observou que, dentre as diretrizes para o credenciamento e 
recredenciamento de docentes junto ao Programa consta a previsão de o professor “ter vínculo 
empregatício em regime de Dedicação Exclusiva com a UFMG ou, se aposentado, continuar 
vinculado à pós-graduação e estar com vínculo regularizado na UFMG e não ter vínculo com outra 
instituição”. O Colegiado observou que a questão do regime de Dedicação Exclusiva não está 70 
prevista nas normas da CAPES que definem as categorias de docentes que compõem os 
Programas de Pós-graduação do país e também não está presente nas Normas Gerais de Pós-
graduação da UFMG e no Regulamento do NPGAU e decidiu aprovar a exclusão deste quesito e 
encaminhar esta proposta de alteração da referida Resolução para aprovação da Câmara de Pós-
graduação da UFMG. O Colegiado discutiu sobre a possibilidade de propor à Câmara outra 75 
modificação com relação à Resolução que define os critérios de credenciamento de docentes no 
NPGAU no que diz respeito à previsão de o professor aposentado não ter vínculo com outra 
instituição. O Colegiado aprovou a extinção deste quesito. No decorrer da discussão, foi 
comentado que o vínculo de voluntário com a UFMG da Profa. Maria Lúcia Malard está vencido, e 
será solicitado à professora regularizar sua situação junto à Universidade. Aprovadas estas 80 
modificações, o Colegiado decidiu encaminhar para avaliação da Câmara de Pós-graduação da 
UFMG, proposta de Resolução do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da EA/UFMG que redefine os critérios para o credenciamento de docentes junto ao 
Programa com modificações no que diz respeito à atualização da redação de trecho dos itens 2 e 
3 do Art. 1º da Resolução vigente, conforme especificado a seguir, acompanhando a legislação 85 
vigente da CAPES que define as categorias de docentes que compõem os Programas de Pós-
Graduação stricto sensu: “Ter vínculo funcional-administrativo com a UFMG ou, se aposentado, 
continuar vinculado à pós-graduação e estar com vínculo regularizado na UFMG”. Com relação à 
solicitação de credenciamento permanente da Profa. Rita Velloso, o Colegiado deliberou pela 
aprovação prévia de seu credenciamento junto ao Programa na categoria Permanente – 90 
Doutorado, condicionando a formalização deste credenciamento junto à Pró-Reitoria de Pós-
graduação da UFMG à aprovação, pela Câmara de Pós-graduação, de modificação proposta pelo 
Colegiado na Resolução que define os critérios para o credenciamento de docentes junto ao 
Programa, conforme discutido anteriormente. O Colegiado decidiu também solicitar à Profa. Rita 
Velloso que reapresente sua proposta de oferta de disciplina para o 1º semestre de 2017, com 95 
adequação do programa proposto para uma carga horária de 30 ou 45 horas, conforme 
compromisso estabelecido na referida Resolução para os professores permanentes. Com relação 
à orientação de novos discentes em 2017, o Colegiado aprovou a divulgação do Termo de 
Referência de Pesquisa da Professora no próximo processo seletivo para os níveis de mestrado e 
doutorado, solicitando que a docente encaminhe sua demanda de vagas para o próximo ano. 100 
ITEM 4. PARECER SOBRE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL – 
MESTRANDA MARIANA DE MOURA CRUZ. A Profa. Silke Kapp apresentou o parecer referente 
à transferência de nível para o doutorado, de interesse da mestranda Mariana de Moura Cruz, 
encaminhado pela Comissão composta pelas Profas. Celina Borges Lemos, Jupira Gomes de 
Mendonça e Rita de Cássia Lucena Velloso. O Colegiado aprovou o parecer, por unanimidade, 105 
favorável à transferência de nível da mestranda Mariana de Moura Cruz, considerando a 
consistência da proposta metodológica e do conteúdo do projeto de tese apresentado, o número 
significativo de artigos publicados pela discente, sendo primeira autora em um deles, que é 
justamente o que debate as questões pertinentes ao argumento principal de sua pesquisa, e o fato 
de o material apresentado pela mestranda até o momento assegurar condições para a defesa de 110 
sua dissertação no período estipulado pelas normas de transferência de nível. Tendo em vista a 
condição de bolsista de mestrado CAPES/Demanda Social da estudante, o Colegiado aprovou a 
conversão de sua cota de bolsa do mestrado para o Doutorado, estabelecendo que sua defesa de 
dissertação deve ocorrer até o dia 31 de janeiro de 2017, impreterivelmente, conforme as normas 
que regem as bolsas CAPES/DS que estabelecem que a mudança de nível deve ser obtida até o 115 
décimo oitavo mês de início no curso de mestrado. ITEM 5. OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 
1º SEMESTRE DE 2017. O Colegiado avaliou as propostas de oferta de disciplinas para o 1º 
semestre de 2017 encaminhadas pelos professores e decidiu sugerir as mudanças de algumas 
datas propostas pelos docentes, de modo que o início das aulas ocorra somente após a data 
estabelecida no calendário da UFMG para o protocolo de pedidos de “disciplinas isoladas” e 120 
também para evitar a sobreposição de datas das disciplinas. Após, o Colegiado aprovou a 
seguinte oferta de disciplinas para o 1º semestre de 2017:  



 

Disciplina Professor/a Dia/s Período Horário 

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

Denise Morado 6ª 

Março –17, 24, 31 
Abril – 07, 28 
Maio – 05, 12, 19 + 13hs/aula como 
elaboração final do trabalho, a ser entregue 
em 09 de junho 

14h00/ 
17h30 

PRJ 816 – Turma A - 15 horas/01 crédito 
Historiografia da Arquitetura 

Roberto 
Eustaáquio 

3ª 
Março – 14, 21, 28 
Abril – 04 

14h00/ 
18h00 

PRJ 811 – Turma A - 45 horas/03 créditos 
Teoria crítica da produção do espaço 
arquitetônico 

Silke Kapp 5ª 
Abril – 20, 27 
Maio – 04, 11, 18 
Junho – 01, 08, 22 

14h00/ 
18h00 

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

Renato César 
Ferreira de Souza 

2ª e 
5ª 

Março –16, 20, 23, 27, 30 
Abril – 03, 06, 10, 17 

14h00/ 
17h30 

ARQ808 – Turma A – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: 
Abordagem perceptiva e cognitiva para 
análise urbana e proposição espacial 

Paula Barros 4ª 
Maio – 31 
Junho – 07, 14, 21 

14h30/ 
18h00 

URB802- Turma A – 45 horas/03 créditos 
Aspectos contemporâneos do 
Planejamento Urbano e Metropolitano  

Jupira Gomes de 
Mendonça 

3ª 
Maio – 09, 16, 30 
Junho – 06, 13, 20, 27 
Julho - 04 

14h30/ 
18h30 

ARQ814- Turma A – 60 horas/04 créditos 
Teorias do Espaço e do Planejamento 
Urbano 

Roberto Luis  
Monte-Mór 

4ª 

Março –15, 22, 29 
Abril – 05, 19, 26 
Maio – 03, 10, 17, 31 
Junho – 07, 14, 21 
Julho – 05 (seminário final – manhã e tarde) 

14h30/ 
18h00 

ARQ809 – Turma A – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Questões contemporâneas sobre a 
Paisagem 

Altamiro Bessa 2ª 
Abril –24 
Maio – 08, 15, 22, 29  
Junho – 05, 12, 19 

14h00/ 
18h00 

ARQ809 – Turma B – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Urbanismo de Guerra: Leituras 
Contemporâneas da Política e 
Distribuição do Espaço 

Frederico Canuto 6ª 
Março –17, 24, 31 
Abril – 07, 28 
Maio – 05, 12, 19, 26 

14h00/ 
17h00 

ARQ808 – Turma B – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: 
Governamentalidade, Insurreição, 
Contra-conduta: o Urbano em Michel 
Foucault  
(a ser adequado para 30 ou 45 h) 

Rita de Cássia 
Lucena Velloso 

3ª 
Abril – 11, 18, 25 
Maio - 02 

14h00/ 
18h00 

ACR 817 - Turma A – 60 horas/04 créditos 
Arquitetura, cidade e ciências humanas  

Carlos Antônio 
Leite Brandão  

3ª e 
4ª 

Março –14, 15, 21, 22, 28, 29 
Abril – 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
Maio – 02, 03, 09, 10, 16, 17 

09h30/ 
12h30 

ACR 815 - Turma A – 45 horas/03 créditos 
História e Análise Crítica da Arte, da 
Arquitetura e da Cidade  

Celina Borges 
Lemos  

2ª 
Março –20, 27 
Abril – 03, 10, 17, 24 
Maio –08, 15, 22, 29 

09h30/ 
12h00 

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

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

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

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

Orientador - - - 

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

Orientador - - - 
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ITEM 6. Relato da reunião com os Coordenadores da Área de Arquitetura e Urbanismo da 
CAPES. A Profa. Silke Kapp apresentou relato da reunião realizada nos dias 09 e 10 de novembro 
último no Rio de Janeiro convocada pelos representantes da Área de Arquitetura e Urbanismo da 
CAPES, Profs. Ricardo Triska (Coordenador) e Wilson Ribeiro dos Santos Junior (Coordenador 
Adjunto). A Profa. Silke Kapp destacou que, neste momento, o foco do NPGAU deve ser sua 130 
promoção para o conceito 6 na avaliação da CAPES. A Coordenadora destacou a importância da 
redação do texto que compõe o item “Proposta do Programa” do Relatório CAPES/Sucupira para 
mostrar a excelência e o nível de internacionalização do curso. A Profa. Silke Kapp esclareceu 
que a contabilidade dos demais itens do Relatório alcança no máximo o conceito 5 e que a 
atribuição dos conceitos 6 e 7 obedece alguns critérios gerais determinados pela CAPES e 135 
critérios próprios de cada Área. Atualmente a Área de Arquitetura e Urbanismo tem somente um 
programa com avaliação 6 e, considerando o crescimento da Área nos últimos anos, a Professora 
acredita que o número de programas conceituados com a nota 6 deve aumentar e que o NPGAU 
tem grandes chances de estar neste grupo. Em seguida, a Profa. Silke Kapp sintetizou os 
principais pontos abordados na reunião com relação à avaliação da CAPES: (i) a publicação em 140 
anais de eventos será pontuada e, ao invés de se criar um qualis para os eventos, vão ser 
computados dois eventos por professor, em média no quadriênio, até o teto de 80 pontos. Para 
ser computada a publicação, o docente/autor deve ter participado do evento. (ii) O qualis de 
periódicos foi refeito, embora de maneira superficial. (iii) A avaliação dos livros deve seguir o 
roteiro do último triênio (envio, escaneado, de partes do livro: capa, contra-capa, sumário, ficha 145 
catalográfica, etc.) e deve ser realizada em março próximo a partir da formação de uma comissão 
composta por oito pessoas, incluindo o Representante da Área, Prof. Ricardo Triska. Vários 
programas se candidataram para sediar a reunião dessa comissão. (iv) A CAPES não estabelece 
um limite de orientandos por professor colaborador e permite que um professor seja classificado 
na categoria permanente em até 3 programas. A Profa. Silke Kapp colocou sua preocupação com 150 
a média de orientandos por professor do NPGAU, considerando que a UFMG determina um 
número máximo de dois orientandos por professor colaborador. A Professora comentou que a 
Área de Arquitetura e Urbanismo considera na avaliação a carga horária de orientação dos 
professores e que a CAPES entende que um professor gasta, em média, uma entrevista de 50 
minutos de orientação por semana. (v) Com relação à avaliação dos egressos não há um 155 
consenso: a Ficha de Avaliação considera egresso aquele que concluiu o curso até três anos após 
a defesa da tese/dissertação, e a CAPES, cinco anos. A Professora acredita que vão acabar por 
definindo o período de cinco anos. Disse que a CAPES está tentando introduzir programas para o 
acompanhamento dos egressos (atualmente este acompanhamento é feito pela RAIS – Relação 
Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho), e que este acompanhamento deve ser 160 
descrito na Proposta do Programa. (vi) Também na Proposta do Programa deve ser descrito como 
os projetos de pesquisa são registrados no Relatório, e a vinculação dos trabalhos com os 
projetos de pesquisa é muito importante para a avaliação. A Profa. Silke Kapp destacou que os 
critérios que compõem a Ficha de Avaliação da Área estão disponíveis para consulta no site da 
CAPES, e que algumas proporções podem sofrer variações, embora mínimas. O documento 165 
oficial da CAPES com as orientações para a concessão das notas 6 e 7 também está disponível. 
Observou que, para a CAPES, um bom programa é aquele que cresce e não fica estagnado; 
neste sentido a Proposta do Programa deve fazer uma síntese de sua evolução nos últimos quatro 
anos. Por esta razão, comentou que a mudança de coordenação do NPGAU na fase final do 
quadriênio não é muito interessante e que o ideal é que fosse antecipada ou adiada para ocorrer 170 
logo após a entrega do último relatório do quadriênio. ITEM 7. AVALIAÇÃO DAS 
PROVIDÊNCIAS DO NPGAU NO CONTEXTO DA MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL E DA GREVE. 
Com relação à questão da ocupação do prédio da Escola de Arquitetura por movimento estudantil 
em protesto contra a PEC 55, aliada ao movimento de greve dos professores e servidores técnico-
administrativos da UFMG pela mesma causa, a Profa. Silke Kapp esclareceu que foi designada 175 
Comissão composta por três representantes de cada segmento (docentes, discentes e técnicos) 
para verificação de serviços emergenciais / essenciais / excepcionais a serem mantidos durante o 
movimento de forma a garantir o funcionamento administrativo básico da Escola de Arquitetura. 
Foi decidido que os setores administrativos poderão funcionar sempre às terças e quintas-feiras, 
de 13h às 17h e que as secretarias de pós-graduação poderão funcionar nos mesmos dias, de 9h 180 
às 17h. Quanto a demandas individuais (certificados, declarações, notas de intercambistas etc.), a 
Comissão disponibilizará um formulário para o seu encaminhamento por parte do interessado e 
análise da Comissão. A possibilidade de realização de bancas de pós-graduação na Escola de 
Arquitetura será discutida pelos estudantes em sua próxima assembleia. Com relação às questões 
relacionadas às aulas das disciplinas do NPGAU em curso e a cursar e à orientação dos 185 
estudantes o Colegiado reafirmou que estas serão avaliadas mediante demanda porventura 
apresentada pelo conjunto dos alunos do NPGAU, respeitada a posição individual dos professores 
a respeito. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A Profa. Jupira Gomes de Mendonça encaminhou 



demanda da estudante Maria Fernandes Caldas, que defendeu tese em 2015 junto ao NPGAU 
sob sua orientação, para expedição de carta de apoio do NPGAU para a publicação de sua tese 190 
sob a forma de livro. A estudante está solicitando apoio financeiro junto à FAPEMIG para a 
publicação, mas a agência exige a sua vinculação com alguma instituição do estado de Minas 
Gerais para conceder este auxílio. O Colegiado aprovou a demanda. Nada mais havendo a tratar, 
a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 195 
da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 
Colegiado. Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016. 


