
Ata da 2ª/2016 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 11 de abril de 2016, às 14h30, 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), André Guilherme Dornelles 5 
Dangelo, Flávio de Lemos Carsalade e José dos Santos Cabral Filho. Convidada: Mestranda 6 
Anna Gabriela Alves Lobato. 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 
1ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 02/03/2016. Em seguida, foram colocados em 9 
discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO 10 
EXAME DE SELEÇÃO/2016. O Colegiado homologou as inscrições no Exame de Seleção/2016, 11 
conforme documento anexo. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO. O 12 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação de: Cleber Augusto 13 
Barreto Corrêa, intitulada “Espaços públicos urbanos e dispositivos digitais móveis de 14 
comunicação”, e defendida em 30/03/2016 perante a Comissão Examinadora composta pelos 15 
Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG-orientador), Stéphane Huchet 16 
(EA-UFMG) e Maria Regina de Paula Mota (FAFICH-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da 17 
Comissão Examinadora com as seguintes considerações: “A banca ressalta a importância do 18 
trabalho para inovação metodológica no âmbito do uso e criação de imagens como forma de 19 
reflexão e produção de conhecimento”. Em seguida, o Colegiado homologou a entrega da versão 20 
corrigida da Dissertação de Alessandra Cláudia Cabanelas da Silva, conforme atestado em 21 
23/03/2016 pelo orientador, Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa. A Dissertação foi defendida em 22 
25/02/2106 sob o título “Imaginários urbanos e a construção paisagística na cidade de Itaúna/MG” 23 
perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa 24 
(EA-UFMG-orientador), Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG) e Alfio Conti (EA-UFMG). 25 
Finalizando a discussão do item a Profa. Denise Morado colocou sua preocupação com relação à 26 
situação das mestrandas Cintia de Freitas Melo e Helena Fátima Alves Martins Miranda Lana, 27 
cujas defesas de dissertação deveriam ter ocorrido em fevereiro de 2016 e que tiveram aprovadas 28 
a prorrogação de prazo para as defesas até o final de março. As defesas não ocorreram e 29 
nenhuma informação/justificativa a respeito foi encaminhada ao Colegiado. Também o doutorando 30 
Hélio Passo Rezende continua sem previsão de data para apresentar seu Exame de 31 
Qualificação, o que vai comprometer seu prazo para defesa da tese, estabelecido pelo 32 
Regulamento do NPGAU até 31/08/2016. ITEM 3. APROVAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS 33 
DE QUALIFICAÇÃO/DEFESA. O Colegiado avaliou a sugestão de Banca Examinadora de 34 
Defesa de Tese de Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, prevista para os dias 04 ou 05 de 35 
agosto próximo, encaminhada por sua orientadora, Profa. Maria Lúcia Malard: Titulares: 36 
Professores Doutores Maria Lucia Malard - EA/UFMG (orientadora), Fernando Luiz Camargo Lara 37 
- Universidade do Texas, Prof. Dr. Angelo Bucci – FAU/USP, Guilherme Lassance – FAU/UFRJ, 38 
José de Anchieta Correa – FAFICH/UFMG. Suplentes: Professores Doutores Carlos Alberto 39 
Batista Maciel - EA/UFMG e José Henrique Santos – FAFICH/UFMG. A Profa. Maria Lúcia 40 
esclarece que o Prof. Fernando Lara estará em Belo Horizonte à época da defesa, e sua 41 
participação não implicará em custos de passagens e diárias. O Colegiado aprovou a sugestão de 42 
banca, com a ressalva de que, devido ao contingenciamento de recursos impostos aos programas 43 
de pós-graduação, a Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, a título de adiantamento de 44 
verbas, está autorizando despesas com passagens e diárias para a participação de somente um 45 
membro externo nas bancas de doutorado. Dessa forma, será solicitado à orientadora informar o 46 
nome do membro externo (Prof. Angelo Bucci-FAU/USP ou Prof. Guilherme Lassance-FAU/UFRJ) 47 
que terá as despesas de passagens e diárias custeadas pela PRPG/NPGAU. Com relação ao 48 
segundo membro externo da banca, o Colegiado sugere que a sua participação se faça através de 49 
Skype ou então que seja indicado um professor externo à UFMG vinculado a alguma instituição da 50 
RMBH em substituição aos nomes indicados. No caso de opção pela participação via Skype, a 51 
Profa. Denise Morado lembrou que a Faculdade de Ciências Econômicas gentilmente ofereceu ao 52 
NPGAU auditório com infraestrutura para bancas via Skype (com sinal de internet estável), 53 
mediante reserva prévia. O Colegiado aprovou a sugestão de Banca Examinadora de 54 
Qualificação de Doutorado de Clarice de Assis Libânio, encaminhada por seu orientador, Prof. 55 
Roberto Luis de Melo Monte-Mór. A apresentação da Qualificação, intitulada “Direito à cidade e 56 
mudança social: para trazer a obra, o encontro, o lúdico e a política de volta ao urbano”, está 57 
marcada para o dia 11 de maio de 2016, às 14 horas, perante a seguinte Banca Examinadora: 58 
Profs. Drs. Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG – Orientador), Denise Morado 59 
Nascimento (EA-UFMG) e Luciana Teixeira de Andrade (PUC MG). O Colegiado aprovou a 60 



sugestão de Banca Examinadora de Qualificação de Mestrado de Rudner Fabiano Lopes, 61 
encaminhada por seu orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza. A apresentação da 62 
Qualificação, intitulada “Perspectivas para o desenvolvimento de uma metodologia brasileira para 63 
o BIM: estudo de caso”, está marcada para o dia 20 de abril de 2016, às 14h30, perante a 64 
seguinte Banca Examinadora: Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG – 65 
Orientador), Prof. Jairo José Drummond Câmara (UEMG), Ana Cecília Nascimento Rocha Veiga 66 
(EA-UFMG) e Róber Dias Botelho (UEMG). O Colegiado aprovou a sugestão de Banca 67 
Examinadora de Qualificação de Doutorado de Laura Beatriz Lage, encaminhada por seu 68 
orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, prevista para os dias 02 ou 27 de maio próximo: 69 
Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG – Orientador), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-70 
UFMG) e Leonardo Barci Castriota (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a indicação de Banca 71 
Examinadora de Defesa de Tese de Pedro Henrique Almeida de Morais, encaminhada por seu 72 
orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, ainda pendente da confirmação de participação de 73 
todos os seus membros: Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG – Orientador), Maria 74 
Lúcia Malard (EA-UFMG), Fernando Luiz Camargo Lara (Universidade do Texas), Silvia Fischer 75 
(UnB) e Carlos Eduardo Comas (UFRGS). O Prof. Flávio Carsalade esclareceu que o Prof. 76 
Fernando Lara estará em Belo Horizonte na época da defesa, o que vai implicar na não 77 
necessidade de custos com transporte e diárias e que irá convidar um dos dois outros membros 78 
externos da banca para fazer sua participação via Skype. ITEM 4. HOMOLOGAÇÃO DO 79 
RESULTADO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA A ESCOLHA DE UMA TESE E UMA 80 
DISSERTAÇÃO PARA O PRÊMIO ANPARQ. A Profa. Denise Morado apresentou, para 81 
homologação do Colegiado, a Ata da Comissão Designada para a Escolha de uma Tese e uma 82 
Dissertação para o Prêmio ANPARQ/2016. A Comissão indicou os seguintes trabalhos: Tese: 83 
“MÁ CARPINTARIA: por uma arquitetura menor” de autoria de Adriano Mattos Corrêa, 84 
defendida em 12/11/2014 perante Banca Examinadora composta pelos professores doutores 85 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Stéphane Huchet (EA-UFMG), Clara Luiza Miranda (UFES), 86 
Monique Sanches Marques (UFOP), Lucas Veloso de Menezes (Universidade de Itaúna). 87 
Dissertação: “Movimentos Imagem” de autoria de Priscila Mesquita Musa, defendida em 88 
29/10/2015 perante Banca Examinadora composta pelos professores doutores Renata Moreira 89 
Marquez (EA-UFMG-orientadora), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e César Geraldo 90 
Guimarães (FAFICH-UFMG). O Colegiado homologou as indicações. ITEM 5. HOMOLOGAÇÃO 91 
DA NÃO-PARTICIPAÇÃO DO NPGAU NO PRÊMIO VALE CAPES DE CIÊNCIA E 92 
SUSTENTABILIDADE. A Profa. Denise Morado esclareceu que, conforme discutido na última 93 
reunião, algumas associações estavam expedindo manifestos contrários à participação dos 94 
programas de pós-graduação no Prêmio Vale Capes de Ciência e Sustentabilidade, considerando 95 
a parceria da empresa Vale do Rio Doce na premiação, no contexto do desastre ambiental 96 
ocorrido com a barragem de represa da mineradora Samarco, subsidiária da Vale, no município 97 
de Mariana/MG em novembro último. A Profa. Denise Morado mencionou o e-mail da Pró-Reitora 98 
de Pós-graduação da UFMG, Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira, repassado ao corpo 99 
docente do NPGAU em 31 de março último, com a posição da PRPG e Administração Superior da 100 
UFMG, “desaconselhando a inscrição de trabalhos produzidos na Instituição e sugerindo que os 101 
Programas de Pós-graduação considerem boicotar esse prêmio”. Diante do quadro apresentado, 102 
a Profa. Denise Morado decidiu pela não participação do NPGAU na premiação. O Colegiado 103 
homologou a decisão. ITEM 6. REQUERIMENTOS DE TRANCAMENTO PARCIAL DE 104 
MATRÍCULA; PRODUÇÃO ACADÊMICA; ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-105 
GRADUAÇÃO; APROVEITAMENTO DE ESTUDOS; DISPENSA DE ESTÁGIO DOCENTE. 106 
Trancamento Parcial de Matrícula: O Colegiado aprovou o requerimento de Trancamento 107 
Parcial de Matrícula no 1º semestre letivo de 2016 encaminhado por João Paulo Alves de Faria 108 
com a anuência de sua orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, na disciplina Arquitetura, 109 
tecnologias digitais e cultura contemporânea – PRJ808 – Turma A – 45h/03 créditos. Produção 110 
Acadêmica. O Colegiado aprovou os requerimentos de Produção Acadêmica, encaminhados pelo 111 
Doutorando Pedro Henrique Almeida de Morais, com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio 112 
de Lemos Carsalade, referentes às seguintes publicações: (i) MORAIS, Pedro. Tipos e Casos: 113 
Habitação de grande escala na América Latina: uma seleção de obras e possibilidades de sua 114 
avaliação contemporânea. Revista URBANA –Dossiê Cidade e Habitação na América Latina. 115 
Campinas, v. 6, n. 8, pp 776-798, 2014. (ii) MORAIS, Pedro. Alguns apontamentos teóricos sobre 116 
a cidade industrial. PARANOÁ. Brasília, n. 13, pp 83-92, 2014. (iii) MORAIS, Pedro. CARSALADE, 117 
F. Conjunto Moderno da Pampulha no contexto do Patrimônio Mundial da Humanidade: uma 118 
análise comparativa. ANALES DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA. Montevideo, n. 4, pp 7-119 
28, 2014. Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou os requerimentos 120 



de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhados pelo Doutorando Pedro Henrique 121 
Almeida de Morais, com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, 122 
referentes a participação em bancas finais de Trabalho de Conclusão de Curso, sendo atribuído 123 
01 crédito para a participação em 08 bancas. Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou 124 
o Requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado por Maria Florência Sosa, com a 125 
anuência de sua orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça, referente à seguinte disciplina 126 
cursada em regime de Disciplina Isolada, anteriormente ao seu ingresso no NPGAU: Tópicos em 127 
Arquitetura e Urbanismo I: Estudo de Caso como Método de Pesquisa – ARQ808 – 15h/01 128 
crédito, cursada no 1º semestre de 2014, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. 129 
Dispensa de Estágio Docente. O Colegiado aprovou a solicitação do Doutorando Pedro 130 
Henrique Almeida de Morais, para a dispensa da disciplina Estágio Docência em Oficina 131 
Temática – ARQ813 – 30 horas/02 créditos – Turmas A e B, referente a estágios realizados nas 132 
disciplinas do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo “Projeto de Arquitetura G1- 133 
Edifício Infraestrural & Projeto de Arquitetura G3 – Casa Econômica”, sob a supervisão do Prof. 134 
Carlos Alberto Batista Maciel, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A, no 2º semestre 135 
letivo de 2013, em regime de disciplina eletiva junto ao Curso de Mestrado do NPGAU.  ITEM 7. 136 
RELATÓRIO FINAL DE RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORAL. O Colegiado aprovou o Relatório Final 137 
de Estágio Pós-Doutoral realizado por Patrícia Vargas Lopes de Araújo, sob a supervisão da 138 
Profa. Fernanda Borges de Moraes, sobre o tema “Ordenamento urbano, administração municipal 139 
e articulações microrregionais – Campanha – MG (1830-1890)”, no período de 02 de março de 140 
2015 a 01º de março de 2016. O Colegiado aprovou o Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral 141 
realizado por Clara Luiza Miranda, sob a supervisão da Profa. Denise Morado Nascimento, sobre 142 
o tema “Por um urbanismo do comum: contribuição para sua teorização”, no período de 01º de 143 
abril de 2015 a 31 de março de 2016. ITEM 8. ENCAMINHAMENTOS - III FÓRUM DOS 144 
EGRESSOS/2016. A Profa. Denise informou o envio de carta em 23 de março último convidando 145 
os Mestres e Doutores do NPGAU a participarem do III Fórum de Egressos, a ser realizado em 146 
Agosto de 2016 na Escola de Arquitetura da UFMG, e esclarecendo que o Fórum será um 147 
momento de discussão e reflexão a respeito do Mestrado e do Doutorado, dos desafios da área 148 
na produção do conhecimento e seus propósitos na melhor formação dos pós‐graduandos. Nesse 149 
espírito, o III Fórum de Egressos se configurará como oportunidade de ampliarmos o 150 
conhecimento sobre o perfil de nossos egressos e também uma oportunidade de debate sobre as 151 
dissertações e teses produzidas até então. Para tal, o NPGAU abriu chamada de artigos para 152 
apresentação oral e para posterior publicação (a ser disponibilizada em plataforma ISSUU). Para 153 
a CHAMADA DE ARTIGOS foram estabelecidas as seguintes Datas e informações importantes: 154 
Os artigos devem ser enviados em Word e PDF, conjuntamente com um “questionário do 155 
egresso”, que tem por objetivo recolher informações sobre os ex-alunos do Programa de Pós-156 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo-NPGAU, bem como subsidiar a avaliação do curso. Os 157 
autores serão responsáveis pela revisão ortográfica e gramatical. Todo material recebido será 158 
submetido e avaliado pelo Colegiado do NPGAU. Serão publicados apenas artigos referentes às 159 
dissertações e teses defendidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 160 
Urbanismo da UFMG. Data limite para envio dos artigos: 30 de abril de 2016. Comunicado dos 161 
textos selecionados: até 30 de maio de 2016. Estimativa de publicação digital e lançamento: 162 
agosto 2016. Formatação: Os artigos deverão conter entre 10 e 20 páginas (margens 2,5 cm), 163 
incluindo referências, resumo e  abstract (até 1.500 caracteres), 4 a 6 palavras-chave, e imagens 164 
(até 4 por artigo). Formato de página A4, fonte Times 12, espaço entre linhas 1.5, parágrafos sem 165 
adentramento. Os títulos e subtítulos deverão aparecer em maiúsculas. Logo após o título deve 166 
constar o nome do autor, curso de Mestrado ou Doutorado, nome do orientador, ano de defesa, 167 
endereço para correspondência e endereço eletrônico. Os rodapés, caso necessário, devem vir ao 168 
longo do texto. As referências deverão ser agrupadas no final do texto e de acordo com as normas 169 
ABNT – NBR 6023. Os Títulos, subtítulos, resumo e palavras-chave, deverão ser apresentados 170 
em português e uma língua estrangeira (inglês ou francês). Direitos do autor: Não há previsão de 171 
recursos para pagamento de direitos autorais para os autores que tiverem seus artigos 172 
selecionados. O envio do artigo pelo autor implica na concordância irrestrita com as regras do 173 
evento, incluindo a Autorização não onerosa e Cessão de Direitos Autorais. A Profa. Denise 174 
Morado apresentou sugestão da Profa. Fernanda Borges de Moraes para a designação de uma 175 
Comissão Científica do evento para selecionar os trabalhos a serem publicados. O Colegiado 176 
discutiu a questão e decidiu que o próprio Colegiado ficará encarregado de avaliar e selecionar os 177 
trabalhos e, diante da demanda apresentada, caso se faça necessário, rediscutirá a questão de 178 
designação de uma comissão científica. ITEM 9. INFORMES: A) ENVIO DOS DADOS DO 179 
RELATÓRIO CAPES/SUCUPIRA-ANO BASE 2015. A Profa. Denise Morado informou que os 180 



dados do Relatório Capes/Sucupira-Ano Base 2015 foram enviados à CAPES em 30 de março 181 
último. A Professora comentou a dificuldade enfrentada no preenchimento do Relatório em razão 182 
de não ter tido acesso às informações sobre o que, de fato, os professores estão produzindo, seja 183 
individualmente, seja através de seus grupos de pesquisa, uma vez que alguns docentes não 184 
estão respondendo nossas solicitações de informações. A Profa. Denise Morado ressaltou a 185 
importância de os professores agirem de forma mais colaborativa, especialmente neste aspecto 186 
de fornecimento de informações para o relatório da Capes. Disse que as informações constantes 187 
do currículo Lattes/CNPq não são suficientes para se preencher o campo do relatório onde são 188 
descritos alguns dados qualitativos importantes para a avaliação do curso. Conversando com 189 
alguns professores do NPGAU, surgiu a sugestão de se incluir nos critérios de credenciamento 190 
dos docentes esta colaboração do professor com o curso. Por fim, a Profa. Denise colocou sua 191 
preocupação com o fato de alguma informação importante para a avaliação do NPGAU ter se 192 
perdido neste processo. A Profa. Denise Morado comentou também sobre o clima de incerteza e 193 
insatisfação vivido pelos programas de pós-graduação no cenário atual de contingenciamento de 194 
recursos: esta semana, a Pró-Reitora de Pós-graduação repassou para os coordenadores dos 195 
programas de pós-graduação e-mail recebido da Capes exigindo que os sites dos programas com 196 
conceito 6 e 7 estejam traduzidos para o inglês e espanhol e solicitando que os demais programas 197 
se programem para tal. Logo após o repasse do e-mail, houve uma troca de mensagens muito 198 
tensa entre os coordenadores com o comentário geral de que a Capes não está em condições de 199 
impor exigências no cenário atual de falta de verbas e falta de planejamento vivido pelos 200 
programas. A Profa. Denise Morado esclareceu que respondeu à Pró-Reitora que o NPGAU 201 
entende que o seu site precisa ser melhorado, mas não tem apoio do setor de informática da 202 
Escola e não tem linha de financiamento para atender a exigência da Capes e que a UFMG 203 
deveria enfrentar o assunto de forma institucional. A Professora comentou que nesta troca de e-204 
mails ficou claro que todos os programas externaram no Relatório Sucupira a situação caótica que 205 
estão vivendo e se manifestaram de forma veemente que este fato deve ser levado em 206 
consideração na avaliação dos programas. Com relação ao fornecimento de informações para o 207 
Relatório Capes por parte dos docentes, o Prof. José Cabral disse que a situação é fruto do 208 
excesso de demanda dos professores, mas não concorda que deva ser instituída uma forma 209 
punitiva de se cobrar esta colaboração. Sugeriu que fosse agendado um dia para cada professor 210 
comparecer à Secretaria do NPGAU e fornecer as informações necessárias pessoalmente, pois, 211 
muitas vezes, as solicitações que chegam por e-mail, por não serem absolutamente urgentes, 212 
acabam sendo deixadas para outro momento e podem até ficar esquecidas entre tantas 213 
mensagens recebidas. O Colegiado considerou interessante a sugestão do professor, que será 214 
colocada em prática no próximo processo de preenchimento do Relatório Capes. B) ELEIÇÕES 215 
PARA RECOMPOSIÇÃO COLEGIADO/COORDENAÇÃO. A Profa. Denise Morado lembrou que 216 
já foi publicado o Edital de Eleição para a recomposição do Colegiado, com inscrições de chapas 217 
de 18 a 17 de abril e eleição em 02 de maio próximos. A Professora reiterou solicitação para os 218 
professores conversarem com os seus colegas mais próximos para a formação de chapas para a 219 
eleição e também já visando a eleição da nova Coordenação do NPGAU, marcada para 30 de 220 
junho de 2016. C) CORTE DE BOLSAS CAPES E CNPQ. A Profa. Denise Morado informou que 221 
recebeu e-mail da Pró-Reitoria de Pós-graduação comunicando o corte de bolsas ociosas em 01 222 
de abril de 2016. A Professora esclareceu que este corte atingiu duas bolsas de doutorado do 223 
NPGAU, que estavam ociosas em função do cancelamento, em dezembro de 2015, das bolsas 224 
dos doutorandos Mateus Stralen e Érica Mattos, em função de os alunos terem tomado posse 225 
como professores auxiliares do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura, e sem que 226 
houvesse demanda de outros doutorandos interessados, e em condições, de substituir estes 227 
bolsistas. A Profa. Denise Morado comentou também que o CNPq cortou as bolsas para pós-228 
graduação no exterior e que a concessão de novas bolsas de estágio sanduíche no exterior estão 229 
suspensas. Disse que a PRPG está se mobilizando junto à CAPES para tentar reverter o corte 230 
das bolsas ociosas e que a agência respondeu que esta situação é provisória, com expectativa de 231 
as bolsas retornarem aos cursos após estudo que a Capes vai conduzir nos próximos dois meses 232 
sobre a análise detalhada acerca da utilização das bolsas pelos programas de pós-graduação. 233 
ITEM 10. CONSULTA PROGRAMA PAEC/OEA-GCUB – ALIANÇAS PARA A EDUCAÇÃO E 234 
CAPACITAÇÃO. A PRPG encaminhou aos programas de pós-graduação, através de 235 
correspondência eletrônica datada de 01/04/2016, o Edital OEA-GCUB 001/2016, no âmbito do 236 
Acordo de Cooperação firmado entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e a 237 
Organização dos Estados Americanos (OEA) com apoio do Ministério das Relações Exteriores 238 
para a formação de estudantes oriundos dos 34 países membros da OEA, em especial daqueles 239 
provenientes de países com baixo nível de desenvolvimento humano, em cursos de pós-240 



graduação stricto sensu, em mestrado e doutorado. Para o Edital de 2016, a PRPG informa que 241 
não poderá disponibilizar bolsas de sua reserva técnica e que as vagas relativas às bolsas 242 
disponibilizadas pelos programas são concedidas em caráter extraordinário, não fazendo parte 243 
daquelas solicitadas nos editais regulares dos respectivos exames de seleção. O Colegiado 244 
avaliou a questão e decidiu pela não abertura de vagas para o referido Edital, considerando não 245 
dispor de bolsas de estudo para tal. ITEM 11. PLANEJAMENTO DE GASTOS – RECURSOS DA 246 
TAXA DE INSCRIÇÃO/EXAME DE SELEÇÃO-2016. A Profa. Denise Morado informou que, até o 247 
momento, não recebeu informações sobre os recursos que a CAPES e a Fapemig concedem 248 
anualmente aos programas de pós-graduação para despesas de custeio e capital. Atualmente, a 249 
única fonte de recursos do NPGAU é o valor arrecadado com as inscrições no Exame de 250 
Seleção/2016, no total aproximado de vinte mil reais. O Colegiado discutiu critérios de prioridade 251 
para utilização deste recurso e decidiu privilegiar as demandas de docentes e discentes 252 
relacionadas à publicação de artigos em eventos científicos. O Colegiado decidiu ainda elaborar 253 
um mapeamento dos dados da concessão de auxílios para alunos e professores nos últimos anos 254 
e priorizar aqueles que ainda não foram contemplados com alguma modalidade de auxílio 255 
financeiro. Além disso, a decisão do Colegiado deverá levar em consideração a relevância do 256 
evento científico onde o trabalho vai ser apresentado. O Colegiado irá encaminhar e-mail aos 257 
docentes do NPGAU solicitando que as demandas para apresentação de trabalhos em eventos 258 
científicos sejam encaminhadas em primeiro lugar às agências de fomento: Capes, CNPq e 259 
Fapemig e, somente em caso de recusa das agências, ao NPGAU. ITEM 12. OUTROS 260 
ASSUNTOS. A) Edital de Seleção de Bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado – 261 
PNPD/CAPES. A Profa. Denise Morado informou da necessidade de o NPGAU lançar Edital para 262 
substituição da bolsista Isabel Medero, cuja bolsa vence em 31 de maio de 2016. A Professora 263 
propôs as seguintes datas para o Edital: inscrições: 18 a 29 de abril de 2016; resultado: 09 de 264 
maio de 2016; início da bolsa: 01 de junho de 2016. O Colegiado aprovou a expedição do Edital. 265 
B) Solicitação do Prof. Stéphane Huchet para convite a membros externos de bancas de 266 
defesa de tese. A Profa. Denise Morado apresentou solicitação do Prof. Stéphane Huchet para 267 
convite à Profa. Maria Clara Amado (UFRJ) para participação em banca examinadora de defesa 268 
de tese de Juliana Pontes em agosto e um membro externo para a defesa de tese de Diogo 269 
Carvalho. O Colegiado reiterou, neste caso, a mesma decisão anterior em relação à solicitação da 270 
Profa. Maria Lúcia Malard para participação em membros externos de banca de defesa de tese de 271 
seu orientando Bruno Santa Cecília. C) Solicitação de auxílio para participação em evento – 272 
Profa. Ana Paula Baltazar. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos encaminhou 273 
correspondência em 05/04/2016 solicitando ajuda de custo para viagem à Lisboa (Portugal) para 274 
apresentar o trabalho “Architecture as interface: a constructive method for spatial articulation in 275 
architectural education” na EAAE ARCC - International Conference - Architectural Research 276 
Addressing Societal Challenges, que vai acontecer de 15 a 18 de junho de 2016. Considerando a 277 
relevância do evento e o fato de a professora não ter recebido auxílio financeiro nos últimos anos, 278 
o Colegiado decidiu aprovar a concessão de auxílio financeiro para a Profa. Ana Paula Baltazar na 279 
forma de pagamento da taxa de inscrição na conferência. D) Solicitação de prorrogação de 280 
prazo de defesa de tese (06 meses) da Doutoranda Júnia Ferrari. O Colegiado aprovou a 281 
solicitação da doutoranda Júnia Maria Ferrari de Lima, encaminhada em 08/04/2016 com a 282 
anuência da orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça, para prorrogação do prazo de 283 
defesa de tese em seis meses em função de problemas de saúde, estabelecendo a data limite de 284 
28 de fevereiro de 2017 para a realização da defesa da tese. E) Prêmio Fernão Mendes Pinto 285 
2016. A PRPG encaminhou aos programas de pós-graduação, através de correspondência 286 
eletrônica datada de 01/04/2016, a divulgação de abertura de candidaturas ao Prêmio Fernão 287 
Mendes Pinto 2016, atribuído pela Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) 288 
para premiar “uma dissertação de mestrado ou de doutoramento (defendidas em 2015) que 289 
contribua para a aproximação das Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações 290 
entre comunidades de, pelo menos, dois países”. O Colegiado decidiu repassar a correspondência 291 
aos orientadores do NPGAU para manifestação de inscrições. Nada mais havendo a tratar, a 292 
Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges 293 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 294 
da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 295 
Colegiado. Belo Horizonte, 11 de abril de 2016. 296 


