
Ata da 3ª/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 12 de maio de 2016, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (Coordenadora), Fernanda Borges de Moraes 5 
(Subcoordenadora), André Guilherme Dornelles Dangelo e Flávio de Lemos Carsalade. Suplente: 
Professora Doutora Jupira Gomes de Mendonça. Convidado: Doutorando Bruno Amaral de 
Andrade. Justificou ausência, o Prof. José dos Santos Cabral Filho. Constatado quorum, a Profa. 
Denise Morado Nascimento iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao 
Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 2ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 10 
11/04/2016. Em seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: 
ITEM 1. REFERENDO ÀS RESPOSTAS DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA 
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO/2016. A Profa. Denise Morado 
esclareceu que, após a divulgação do resultado da homologação das inscrições no Exame de 
Seleção/2016, recebeu os seguintes recursos de candidatos contra o indeferimento das 15 
inscrições. A Professora esclareceu que entrou em contato com a Pró-Reitoria de Pós-graduação 
da UFMG para uma consulta sobre a orientação da PRPG a respeito, especialmente no caso de 
processos enviados com documentação incompleta. Como resposta, em 14/04/2016, recebeu 
correspondência eletrônica da Sra. Rose Mary F. Diniz Queiroz, da Comissão Coordenadora de 
Seleção da Pós-Graduação/PRPG, informando que “A orientação desta Pró-Reitoria é seguir o 20 
Edital. O Edital explicita, no final do item II, que "Só serão deferidos os pedidos de inscrição que 
atenderem às exigências deste Edital e que estiverem com a documentação completa". A Sra. 
Rose Mary também alertou que “A possibilidade de recurso existe, principalmente por parte de 
candidatos aprovados, mas não classificados, com o argumento de que um aprovado e 
classificado, por exemplo, não apresentou a documentação completa no ato da inscrição”. A 25 
Profa. Denise Morado esclareceu que as respostas enviadas aos recursos dos candidatos se 
basearam nesta consulta realizada à PRPG. (i) Candidata Peolla Paula Stein: indeferimento da 
inscrição pela não apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. A candidata 
argumentou que realizou o pagamento, mas não enviou o comprovante por equívoco, e que seria 
possível atestar seu pagamento através de consulta pelo seu CPF. A Coordenadora respondeu 30 
pela manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital 
de Seleção, com documentação incompleta. A Coordenadora esclareceu também à candidata que 
foi feita consulta do seu pagamento junto ao Setor de Contabilidade da Escola de Arquitetura, mas 
que o Banco do Brasil emitiu um relatório para a Escola com a totalização dos depósitos, sem 
especificá-los pelo nome e/ou CPF do depositante. Em seguida, a candidata registrou seu 35 
inconformismo com o fato de ter sido eliminada do processo seletivo por não ter apresentado o 
comprovante de pagamento e solicitou o reembolso da taxa de inscrição. A Coordenadora 
respondeu à candidata que o Edital de Seleção não estabelece a possibilidade de devolução da 
taxa de inscrição e que a restituição de receitas arrecadadas por Guia de Recolhimento da União 
(GRU) estão previstas na legislação federal em caso de recolhimento a maior ou indevidamente, o 40 
que não estava caracterizado em sua solicitação de reembolso. (ii) Candidato Norton Victor de 
Souza: indeferimento da inscrição pela não apresentação de certificado de quitação eleitoral. O 
candidato argumentou que havia apresentado a certidão e solicitou a conferência da 
documentação apresentada para sua inscrição no processo seletivo. A Coordenadora respondeu 
pela manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital 45 
de Seleção, com documentação incompleta. A Coordenadora esclareceu também ao candidato 
que a folha encaminhada pelo candidato constando como “regular” a situação de sua inscrição no 
TRE não tinha valor documental, pois não continha o código de verificação de autenticidade 
constante das Certidões de Quitação Eleitoral emitidas no site do TRE. (iii) Candidato Lucas 
Oliveira Roux: indeferimento da inscrição pela apresentação de Certificado de proficiência em 50 
inglês sem valor documental: sem data, sem assinatura, sem código de verificação de 
autenticidade, resultado inferior a 60%. O candidato argumentou que enviou a lista de aprovados 
em exame de inglês realizado no mestrado da Faculdade de Arquitetura da UFJF e informou o link 
onde a lista poderia ser conferida. A Coordenadora respondeu pela manutenção do indeferimento 
das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de Seleção, com documentação 55 
incompleta. A Coordenadora esclareceu também ao candidato que o certificado de proficiência 
deveria ter sido encaminhado, no prazo previsto para a inscrição dos candidatos, através de 
documento oficial da instituição responsável pelo Exame de Proficiência contendo carimbo e/ou 
assinatura e/ou código de verificação de autenticidade do documento. (iv) Candidata Naggila 
Taissa Silva Frota: indeferimento da inscrição pela não apresentação do Certificado de 60 
Proficiência em Inglês. A candidata argumentou que em meados de janeiro, através de contato 
telefônico, foi informada de que o comprovante de proficiência em inglês não era necessário no 



momento das inscrições e que teria seis meses, após a matrícula no mestrado, para apresentá-lo. 
No dia seguinte ao da divulgação do resultado da homologação das inscrições, em novo contato 
telefônico, se deu conta de que havia entrado em contato e sido informada dos trâmites do 65 
processo seletivo do curso de mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável e que, 
relendo o Edital, percebeu que o Certificado de Proficiência era obrigatório para a inscrição dos 
candidatos do mestrado em Arquitetura e Urbanismo. A Coordenadora respondeu pela 
manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de 
Seleção, com documentação incompleta. A Coordenadora reiterou também à candidata que a 70 
necessidade de apresentação do Certificado de Proficiência como documento exigido para a 
inscrição estava clara e precisa no Edital de Seleção. (v) Candidata Lara Citó Lopes: 
indeferimento da inscrição pela não apresentação do Certificado de Proficiência em Inglês. A 
candidata argumentou que no histórico escolar de mestrado que foi enviado para sua inscrição no 
processo seletivo consta a informação de que foi aprovada no exame de proficiência. A 75 
Coordenadora esclareceu que o histórico escolar de mestrado enviado pela candidata não contém 
informação sobre a sua aprovação em exame de proficiência e que respondeu à candidata pela 
manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de 
Seleção, com Certificado de Proficiência em Inglês nos quais não está atestada de forma explícita 
sua adoção para fins de seleção em programas de pós-graduação stricto sensu credenciados pela 80 
CAPES, conforme exigido no Edital. (vi) Candidatos Guilherme Augusto Soares da Motta, José 
Maria Teixeira da Costa Junior, Liliane Torres de Oliveira, Marlene Sousa Silva, Nayara 
Cristina Rosa Amorim, Ariane Taila Capistrano Pita, Gabriela Seabra Santos, Suzane Fátima 
Ribeiro Santos: indeferimento da inscrição pela apresentação do Certificado de Proficiência em 
Inglês em desacordo com Edital, sem comprovação de sua adoção para seleção de cursos de 85 
pós-graduação reconhecidos pela CAPES. A Coordenadora respondeu aos candidatos pela 
manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de 
Seleção, com Certificado de Proficiência em Inglês nos quais não está atestada de forma explícita 
sua adoção para fins de seleção em programas de pós-graduação stricto sensu credenciados pela 
CAPES, conforme exigido no Edital. No caso da candidata Ariane Taila Capistrano Pita, a 90 
Coordenadora esclareceu que a estudante encaminhou, em 13/04/2016, juntamente com seu 
pedido de recurso, documento digitalizado contendo declaração da Faculdade de Letras da UFAL 
complementando a informação de que o Exame de Proficiência realizado refere-se ao “processo 
seletivo para admissão no programa de Pós-graduação, modalidade mestrado”. A Coordenadora 
esclareceu que, uma vez que a declaração foi encaminhada após o prazo de inscrições, não 95 
acatou o recurso pelo mesmo motivo dos outros candidatos citados acima. (vii) Candidata Áurea 
Dayse Cosmo da Silva: indeferimento da inscrição pela apresentação do Certificado de 
Proficiência em Inglês em desacordo com Edital, sem comprovação de rendimento superior a 
60%. A candidata encaminhou, em 18/04/2016, juntamente com seu pedido de recurso, 
documento digitalizado contendo declaração do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 100 
UFV complementando a informação de que a estudante foi “aprovada com aproveitamento 
superior a 60%”. A Coordenadora respondeu que não seriam aceitos certificados de proficiência 
em inglês encaminhados após o período de inscrições estabelecido no Edital da Seleção e que a 
homologação das inscrições, aprovada em reunião do Colegiado realizada em 11/04/2016, 
baseou-se na documentação que instruía o processo de inscrição dos candidatos ao exame de 105 
seleção, encaminhada dentro do período de inscrições. Como resposta a um segundo pedido de 
recurso da estudante, argumentando que a declaração comprovando a proficiência foi 
apresentada junto aos outros documentos exigidos pelo Edital e que a declaração apresentada 
em 18/04/2016 “só comprova que o rendimento foi superior a 60%, já que a primeira [declaração] 
emitida pelo registro escolar da UFV não constava, o aproveitamento mínimo na prova”, a 110 
Coordenadora respondeu reiterando que não seriam aceitos certificados de proficiência 
encaminhados fora de prazo e destacando os termos do próprio recurso da candidata afirmando 
que no certificado de proficiência em inglês encaminhado, no prazo estabelecido em Edital, não 
constava a comprovação de rendimento igual ou superior a 60%, conforme exigido no Edital de 
Seleção. (viii) Candidato Ícaro Ramos Seleme: indeferimento da inscrição pela não apresentação 115 
do Certificado de Proficiência em Inglês. O candidato argumentou sua certeza de ter enviado o 
comprovante de proficiência em inglês e que o certificado foi extraviado. O candidato encaminhou, 
em 15/04/2016, juntamente com seu pedido de recurso, atestado de proficiência em Exame de 
Língua Inglesa na CENEX/FALE-UFMG Área 3 – Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas 
– aplicado em 08/08/2015, com rendimento de 88 pontos. A Coordenadora respondeu ao 120 
estudante pela manutenção do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido 
no Edital de Seleção, com documentação incompleta, e reiterou ao candidato que, após 
conferência minuciosa dos documentos encaminhados pelos candidatos à seleção, o 
comprovante de proficiência em inglês não constava da documentação apresentada pelo 



estudante para sua inscrição ao mestrado. Como resposta a um segundo pedido de recurso do 125 
estudante, com a mesma argumentação, a Coordenadora respondeu que não seriam aceitos 
certificados de proficiência encaminhados fora de prazo e esclareceu que a decisão do Colegiado 
sobre a homologação das inscrições, aprovada em reunião realizada em 11/04/2016, baseou-se 
na documentação que instruía o processo de inscrição dos candidatos ao exame de seleção, 
encaminhada dentro do período de inscrições. (ix) Candidato João Paulo Alves Fonseca: 130 
indeferimento da inscrição pela não apresentação do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição e apresentação do Certificado de Proficiência em Inglês em desacordo com Edital: 
TOEFL ITP com resultado inferior a 600 pontos. O candidato argumentou que o boleto foi emitido 
no prazo de inscrições, mas o pagamento foi realizado no dia seguinte à data final de inscrição 
porque não conseguiu efetuar o pagamento via caixa eletrônico. Quanto ao certificado de 135 
proficiência em inglês, alegou que encaminhou o comprovante do teste presencial, que exigia a 
pontuação de 550 pontos. O candidato solicitou também a devolução do pagamento da taxa de 
inscrição, no caso de seu recurso não ser acatado. A Coordenadora respondeu pela manutenção 
do indeferimento das inscrições encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de Seleção, com 
documentação incompleta, e esclareceu ao candidato que o Edital de Seleção não estabelece a 140 
possibilidade de devolução da taxa de inscrição e o fato de o indeferimento da inscrição no 
processo seletivo ter ocorrido por motivos alheios ao Curso. (x) Candidata Ana Flávia Sousa 
Silva: indeferimento da inscrição pela apresentação do Certificado de Proficiência em Inglês em 
desacordo com Edital, referente ao certificado CENEX/FALE-UFMG na Área 2: Ciências Exatas e 
da Terra. A Coordenadora respondeu pela manutenção do indeferimento das inscrições 145 
encaminhadas, no prazo estabelecido no Edital de Seleção, com Certificado de Proficiência em 
Inglês em desacordo ao estabelecido no Edital. A Coordenadora esclareceu também à candidata 
que foi feita consulta à PRPG sobre os recursos recebidos e que a Pró-Reitoria de Pós-graduação 
reforçou à Coordenação do Curso a necessidade de se seguir as determinações do Edital. Cópia 
do recurso e da resposta da Coordenação à candidata foram enviados à PRPG, considerando a 150 
formatação do recurso, com clara intenção de judicialização da questão. (xi) Candidata Lorena 
Leite: indeferimento da inscrição pela apresentação de Certificado de Proficiência em Inglês não 
especificado no Edital: Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First). A 
candidata procurou o escritório de Cambridge English e a Sra. Angélica Marin, funcionária do 
Escritório, entrou em contato com a Profa. Denise Morado esclarecendo que havia um engano de 155 
nomenclatura com relação ao exame chamado Cambridge English First (FCE) – constante no 
Edital - e se dispondo a enviar um ofício esclarecendo a atual nomenclatura dos exames 
Cambridge English. Em 13/04/2016, o Sr. Alberto Costa (Senior Assessment Manager-Brazil / 
Cambridge English Language Assessment) encaminhou e-mail à Profa. Denise Morado 
esclarecendo que o certificado apresentado pela candidata Lorena Leite é “um exame de nível B2 160 
(mesmo nível do Cambridge English FIRST - antigo FCE), aplicado apenas no Reino Unido. (...) A 
linha ESOL Skills for Life tem exames para comprovar vários níveis de proficiência”, conforme 
tabela apresentada na correspondência. Considerando a manifestação do escritório de Cambridge 
English, a Coordenadora decidiu reconsiderar o indeferimento da inscrição da candidata Lorena 
Leite no processo seletivo e sua inscrição foi considerada DEFERIDA. (xii) A Profa. Denise 165 
Morado esclareceu que a candidata Marília Gaspar de Souza Lima, embora não tendo 
formalizado recurso, teve sua inscrição indeferida pelo mesmo motivo e, por analogia, a 
Coordenadora decidiu reconsiderar o indeferimento da inscrição da candidata Marília Gaspar de 
Souza Lima no processo seletivo e sua inscrição foi considerada DEFERIDA. Por unanimidade, o 
Colegiado referendou as respostas aos recursos impetrados contra o resultado da homologação 170 
das inscrições no Exame de Seleção/2016. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA 
SELEÇÃO DE BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO-PNPD/CAPES. O 
Colegiado homologou o resultado da Comissão de Seleção de uma Bolsa do Programa Nacional 
de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES, composta pelas Profas. Dras. Ana Paula Baltazar dos Santos, 
Celina Borges Lemos e Jupira Gomes de Mendonça (Ata em anexo). Foi selecionada a candidata 175 
classificada em primeiro lugar, Louise Marie Cardoso Ganz, para o recebimento da bolsa 
PNPD/CAPES no período de 01/06/2016 a 31/05/2017, com respectivo ingresso na UFMG na 
modalidade “Residência Pós-Doutoral”. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES DE 
DOUTORADO E MESTRADO. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de 
Qualificação do mestrando Rudner Fabiano Lopes, intitulado “Perspectivas para o 180 
desenvolvimento de uma metodologia brasileira para o BIM: estudo de caso”, e defendido em 
18/04/2016 perante a Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Renato 
César Ferreira de Souza (EA-UFMG-orientador) e Jairo José Drummond Câmara (UEMG). O 
trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação do Exame de Qualificação da doutoranda Laura Beatriz Lage, intitulado 185 
“Paisagem: Como a ideia de paisagem pode contribuir com o patrimônio cultural e o planejamento 



territorial no direcionamento de mudanças ambientais e sociais significativas”, e defendido em 
02/05/2016 perante a Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Flávio de 
Lemos Carsalade (EA-UFMG-orientador), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Leonardo 
Barci Castriota (EA-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O 190 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação da doutoranda Clarice 
de Assis Libânio, intitulado “Direito à cidade e mudança social: para trazer a obra, o encontro, o 
lúdico e a política de volta ao urbano”, e defendido em 11/05/2016 perante a Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-
UFMG – Orientador), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Luciana Teixeira de Andrade 195 
(PUC MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Em seguida, o Colegiado 
homologou, retroativamente à 11/03/2015, a entrega das versões corrigidas das dissertações 
de: Guilherme Ferreira de Arruda, conforme atestado em 19/12/2014 pela orientadora, Profa. 
Ana Paula Baltazar dos Santos. A Dissertação foi defendida em 27/11/2014 sob o título “Do 
discurso ao diálogo: interfaces físico-digitais no espaço urbano para a retomada da esfera pública” 200 
perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Ana Paula Baltazar dos Santos 
(EA-UFMG-orientadora), David Moreno Sperling (IAU-USP São Carlos) e Marcus Abílio Pereira 
(FAFICH-UFMG). (ii) Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo, conforme 
atestado em 27/02/2015 pelo orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho. A Dissertação foi 
defendida em 26/11/2014 sob o título “Da produção industrial à convivencial: uma experiência com 205 
fabricação digital e compartilhamento na favela” perante Banca examinadora composta pelos 
professores doutores José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG-orientador), David Moreno 
Sperling (IAU-USP São Carlos) e Sandro Canavezzi de Abreu (FAU-UFU). A Profa. Denise 
Morado esclareceu que, por um lapso, a homologação não foi realizada na reunião seguinte à 
data de entrega das versões corrigidas, razão de sua aprovação com data retroativa. ITEM 4. 210 
HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE QUALIFICAÇÃO/DEFESA. O Colegiado 
aprovou a sugestão de Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado de Rosamônica da 
Fonseca Lamounier, encaminhada por sua orientadora, Profa. Denise Morado Nascimento. A 
apresentação da Qualificação, intitulada “Da autoconstrução à arquitetura aberta: o Open Building 
no Brasil”, está marcada para o dia 16 de maio de 2016, às 13h30, perante a seguinte Banca 215 
Examinadora: Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (EA-UFMG – Orientadora), Margarete Maria 
de Araújo Silva (EA-UFMG) e Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a 
sugestão de Banca Examinadora de Defesa de Tese de Iracema Generoso de Abreu Bhering, 
encaminhada por sua orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes: Profs. Drs. Fernanda 
Borges de Moraes (EA-UFMG – Orientadora), Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), 220 
Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Flávia Brasil (Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro) e Monique Sanches Marques (UFOP). O Colegiado aprovou a sugestão de Banca 
Examinadora de Defesa de Tese de Anderson de Souza Sant’Anna, encaminhada por sua 
orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça: Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça (EA-
UFMG – Orientadora), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG), Reed Elliot Nelson (Southern 225 
Illinois University), Antônio Carvalho Neto (PUC Minas) e Fátima Bayma de Oliveira (EBAPE/FGV-
RJ). A apresentação da Tese, intitulada “Configurações socioespaciais de diversidade e vitalidade: 
um estudo da Rua Santa Juliana, Sete Lagoas/MG” está marcada para a segunda quinzena de 
junho, quando um dos membros da banca, Prof. Reed Nelson estará em Belo Horizonte. A Profa. 
Fernanda Borges colocou preocupação com vinda de professores externos para bancas 230 
examinadoras no mês de agosto considerando a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro 
de 05 a 21 de agosto próximo, que vai encarecer o mercado de passagens aéreas e 
hospedagem. O Colegiado decidiu encaminhar mensagem aos orientadores solicitando a 
antecipação das indicações de bancas examinadoras de defesas de tese previstas para agosto 
próximo, com a necessidade de aquisição de passagens aéreas para a participação de membros 235 
externos. Neste momento, o Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo chegou à reunião.  ITEM 5. 
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO – EDUARDO 
LAMASSA. O Colegiado avaliou a solicitação de prorrogação de prazo de conclusão do 
curso de Eduardo Campos Lamassa – Mestrado/Turma 2013 - Orientado pelo Prof. Carlos 
Antônio Leite Brandão - Bolsista CAPES – com prazo para defesa da dissertação até 31/08/2016. 240 
O estudante solicita prorrogação do prazo até 28/02/2017 justificado por “problemas pessoais 
geradores de transtornos que afetaram minha produção prática e intelectual, a partir do início do 
segundo semestre do mestrado”. O Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de conclusão do 
curso, estabelecendo a data limite de 13 de dezembro de 2016 (data de encerramento do 2º 
semestre letivo de 2016) para a defesa da dissertação, com entrega, na Secretaria do NPGAU, 245 
dos volumes do trabalho e sugestão de banca examinadora com trinta dias de antecedência em 
relação a esta data. Em seguida, o Colegiado avaliou as demais solicitações de prorrogação de 
prazo de conclusão do curso, entregues pelos estudantes após a convocação da presente 



reunião: Marcia Maria Cavalieri – Doutorado/Turma 2012 – Orientada pela Profa. Celina Borges 
Lemos – Não bolsista - prazo para defesa da tese até 31/08/2016. A orientadora da estudante 250 
solicita prorrogação de 30 dias no prazo para a defesa, justificada em função de se “garantir a 
qualidade do trabalho e compensar defasagem de 30 dias de atraso na apresentação da 
qualificação”. O Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de conclusão do curso, estabelecendo 
a data limite de 30 de setembro de 2016 para a defesa da tese, com entrega, na Secretaria do 
NPGAU, dos volumes do trabalho e sugestão de banca examinadora com quarenta e cinco dias 255 
de antecedência em relação a esta data. Lorena Melgaço Silva Marques – Doutorado/Turma 
2012 – Orientada pela Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos – Bolsista CAPES/REUNI - prazo 
para defesa da tese até 31/08/2016. A aluna solicita prorrogação de um semestre letivo (2/2016) 
justificada em razão do nascimento de sua filha em 21/03/2016. O Colegiado aprovou a 
prorrogação do prazo de conclusão do curso, estabelecendo a data limite de 13 de dezembro de 260 
2016 (data de encerramento do 2º semestre letivo de 2016) para a defesa da tese, com entrega, 
na Secretaria do NPGAU, dos volumes do trabalho e sugestão de banca examinadora com 
quarenta e cinco dias de antecedência em relação a esta data. Ana Carolina Pinheiro Euclydes 
– Doutorado/Turma 2012 – Orientada pelo Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór – Não bolsista - 
prazo para defesa da tese até 31/08/2016. A aluna solicita prorrogação de quatro meses para a 265 
defesa da tese, justificada em razão de que o “prazo atual repercutiria em prejuízos consideráveis 
à tese” e também pelo fato de não receber bolsa e dividir seu tempo entre o doutorado e seu 
trabalho como consultora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Colegiado aprovou a 
prorrogação do prazo de conclusão do curso, estabelecendo a data limite de 13 de dezembro de 
2016 (data de encerramento do 2º semestre letivo de 2016) para a defesa da tese, com entrega, 270 
na Secretaria do NPGAU, dos volumes do trabalho e sugestão de banca examinadora com 
quarenta e cinco dias de antecedência em relação a esta data. Particularmente com relação a 
este pedido de prorrogação de prazo, a Profa. Jupira G. Mendonça sugeriu que o Colegiado 
discutisse oportunamente a possibilidade de se alterar o Regulamento do Programa, de modo a 
se distinguir o prazo de defesa de tese dos alunos bolsistas e não bolsistas, tal como ocorre no 275 
curso de Mestrado. Iracema Generoso de Abreu Bhering – Doutorado/Turma 2012 – Orientada 
pela Profa. Fernanda Borges de Moraes – Ex-bolsista CAPES/REUNI - prazo para defesa da tese 
até 31/08/2016. A orientadora solicita prorrogação de um mês para a defesa da tese por motivo de 
saúde da aluna. O Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de conclusão do curso, 
estabelecendo a data limite de 30 de setembro de 2016 para a defesa da tese, com entrega, na 280 
Secretaria do NPGAU, dos volumes do trabalho e sugestão de banca examinadora com quarenta 
e cinco dias de antecedência em relação a esta data. A Profa. Denise Morado colocou sua 
preocupação com o número elevado de pedidos de prorrogação de prazo de conclusão do curso 
que têm chegado ao Colegiado que, certamente, terão uma repercussão negativa na avaliação da 
CAPES. Em seguida, a Profa. Denise Morado reiterou que nas últimas reuniões do Colegiado tem 285 
apresentado a situação das mestrandas Cintia de Freitas Melo e Helena Fátima Alves Martins 
Miranda Lana, cujas defesas de dissertação deveriam ter ocorrido em fevereiro de 2016, e que 
tiveram aprovada, em reunião realizada em 02/03/2016, a prorrogação de prazo de defesa da 
dissertação até o final de março. A Professora informou que as defesas não ocorreram e que 
nenhuma informação/justificativa a respeito foi encaminhada ao Colegiado. Também o doutorando 290 
Hélio Passo Rezende continua sem previsão de data para apresentar seu Exame de 
Qualificação, o que vai comprometer seu prazo para defesa de tese, estabelecido pelo 
Regulamento do NPGAU até 31/08/2016. O Colegiado decidiu encaminhar correspondência aos 
alunos Cintia de Freitas Melo, Helena Fátima Alves Martins Miranda Lana e Hélio Passos 
Rezende, com cópia para os respectivos orientadores, solicitando a entrega, até 20 de maio 295 
próximo, de uma justificativa comprovada para a não apresentação da defesa de 
dissertação/exame de qualificação, e manifestação sobre a data prevista para sua realização, sob 
risco de sua exclusão do Programa por decurso de prazo/reprovação na Qualificação de 
Doutorado. ITEM 6. SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO DE DOCENTE – PROFA. ANA 
CLARA MOURÃO MOURA. Considerando a Resolução 01/2015, de 04/05/2015, que estabelece 300 
os critérios de credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto ao NPGAU, e 
após avaliação do Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento da Profa. 
Ana Clara Mourão Moura junto ao NPGAU na modalidade Credenciamento Permanente – 
Doutorado. ITEM 7. OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2016. O Colegiado 
aprovou a seguinte oferta de disciplinas para o 2º semestre letivo de 2016. 305 



OFERTA DE DISCIPLINAS: 2º semestre/2016 

Disciplina Professor/a Dia/s Período Horário 

ARQ810 – Turma A (*)– 45 horas/03 créditos  
(Obrigatória para o Mestrado)  
Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada 
a Arquitetura e Urbanismo 

Convite a ser feito à Profa. Maria Lúcia Malard 
Calendário a ser definido com a Professora. 

PRJ 812 – Turma A - 45 horas/03 créditos 
Arquitetura, Cultura e Patrimônio Cultural 

Flávio Carsalade 5ª 
Agosto: 11,18,25 

Setembro: 01,08,15,22,29 
14h30/ 
18h00 

PRJ 817 – Turma A - 15 horas/01 crédito 
Estudo de Caso como Método de Pesquisa 

Roberto 
Eustaáquio 

3ª 
Agosto: 30 

Setembro: 06,13,20 
14h30/ 
18h00 

PRJ 815 – Turma A - 45 horas/03 créditos 
Arquitetura como Interface 

Ana Paula 
Baltazar 

4ª 
Agosto: 17,24,31 

Setembro: 14,21,28 
Outubro: 05,19 

14h00/ 
18h00 

ARQ808 – Turma A – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: 
Digital Neighbourhoods 

Ana Paula 
Baltazar 
Convidada: 
Katharine Willis, 
Plymouth 
University 

3ª e 
4ª 

Agosto: 02,03,09,10 

14h00/ 
18h00 
(terça) 
18h00/ 
22h00 
(quarta) 

ARQ808 – Turma B – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: 
Fundamentos de Prática Didática para o 
ensino de Arquitetura e Urbanismo 

Maurício 
Campomori 

3ª 
Agosto: 09,16,23,30 
Setembro: 13,20,27 

Outubro: 04 

14h30/ 
16h10 

URB801- Turma A – 45 horas/03 créditos 
Formação da rede urbana brasileira  

Fernanda Borges 
de Moraes 

3ª 
Agosto: 09,16,23,30 

Setembro: 06,13,20,27 
14h30/ 
18h00 

URB806- Turma A – 45 horas/03 créditos 
Planejamento, gestão das cidades e 
manifestações coletivas 

Raquel G. 
Gonçalves 

4ª 

Agosto:17,24,31 
Setembro:14,21,28 
Outubro:05,19,26 
Novembro:09 

08h00/ 
11h00 

ARQ809 – Turma C – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: 
Narrativas do Espaço e Poder-Urbanismo de 
Guerra, Paisagens da Amnésia, Arquitetura 
da Violência 

Frederico Canuto 6ª 
Agosto: 12,19,26 

Setembro: 02,09,16,23,30 
 

14h00/ 
18h00 

ARQ808 – Turma C – 15 horas/01 crédito 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I:  
U-topia, topologia e pensamento urbanístico 

José Augusto 
Pessoa 

4ª 
Setembro: 14,28 
Outubro: 19,26 

14h00/ 
18h00 

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

Celina Borges 
Lemos  

2ª 
Agosto:08,22,29 

Setembro:05,12,19,26 
Outubro:03,10,17,24 

09h30/ 
12h00 

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

Carlos Antônio 
Leite Brandão  

3ª e 
4ª 

Agosto:09,10,16,17,23,24,30,31 
Setembro:06,13,14,20,21,27,28 

Outubro:4,5,11,18,19 

09h30/ 
12h00 

ARQ809 – Turma A – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Teoria da Arte e da Arquitetura. Alguns 
fundamentos 

Stéphane Huchet 5ª 
Agosto: 18,25 

Setembro: 01,15,22,29 
08h50/ 
12h00 

ARQ809 – Turma B – 30 horas/02 créditos 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Arquitetura, arte e outras epistemologias 

Renata Marquez 5ª 
Setembro: 01,8,15,22,29 
Outubro: 06,13,20,27 

14h00/ 
17h00 

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 - - - 



O Colegiado decidiu encaminhar convite à Profa. Maria Lúcia Malard para oferta da disciplina 
obrigatória do Mestrado, Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada a Arquitetura e 
Urbanismo, e decidiu encaminhar correspondência ao Prof. José Augusto Pessoa informando o 
aceite da oferta de sua disciplina com a ressalva de que no caso de não haver demanda de 
matrícula de alunos regulares do NPGAU, esta mesma disciplina não poderá ser novamente 310 
apresentada para oferta junto ao Curso. Neste momento, o Prof. Flávio de Lemos Carsalade pediu 
licença para se retirar da reunião em função de outro compromisso assumido. ITEM 8. 
ABERTURA DE VAGAS PARA 2017. O Colegiado aprovou a oferta de 10 (dez) vagas para o 
Doutorado e 23 (vinte e três) vagas para o Mestrado para entrada no 2º semestre letivo de 2017. 
ITEM 9. REQUERIMENTOS DE: PRODUÇÃO ACADÊMICA, ATIVIDADES ACADÊMICAS DE 315 
PÓS-GRADUAÇÃO, TRANCAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULA. Produção Acadêmica. O 
Colegiado aprovou o requerimento de Produção Acadêmica, encaminhado pelo Doutorando 
Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, com a anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lúcia 
Malard, referente à publicação: SANTA CECÍLIA, Bruno Luiz Coutinho. Um edifício é uma árvore? 
In: Projetar 2015, 2015, Natal, RN. Projetar 2015: Originalidade, criatividade e inovação no projeto 320 
contemporâneo: ensino, pesquisa e prática. Natal: Firenzze, 2015, v. 1, p. 1-15. O Colegiado não 
aprovou o requerimento de Produção Acadêmica, encaminhado pelo Doutorando Bruno Luiz 
Coutinho Santa Cecília, com a anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lúcia Malard, referente 
à seguinte publicação, considerando que o estudante não é o primeiro autor do trabalho: MACIEL, 
Carlos Alberto Batista, SANTA CECÍLIA, Bruno Luiz Coutinho. Arquitetura open source: 325 
metodologia de processo colaborativo para disciplinas de projeto. In: Projetar 2015, 2015, Natal, 
RN. Projetar 2015: Originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo: ensino, 
pesquisa e prática. Natal: Firenzze, 2015, v. 1, p. 1-13. O Colegiado aprovou o requerimento de 
Produção Acadêmica, encaminhado pela Doutoranda Marcia Maria Cavalieri, com a anuência de 
sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, referente à publicação: CAVALIERI, Marcia Maria. A 330 
Arquitetura de Ayrton “Lolô” Cornelsen e seu mundo modernista fora do Brasil. 11º Seminário 
Nacional do Docomomo Brasil. Anais. Recife: Docomomo BR, 2016. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Produção Acadêmica, encaminhado pela Doutoranda Camila Marques Zyngier, 
com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Clara Mourão Moura, referente à publicação: 
ZYNGIER, C. M. Paisagens Urbanas Possíveis: Códigos Compartilhados na Construção Coletiva 335 
de Cenários. In: Moura, Ana Clara M. (org.). Tecnologias da Geoinformação para Representar e 
Planejar o Território Urbano. Rio de Janeiro, Interciência, 2016. p. 61-68 (no prelo- lançamento em 
03 de julho). O Colegiado aprovou o requerimento de Produção Acadêmica, encaminhado pela 
Doutoranda Camila Marques Zyngier, com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Clara 
Mourão Moura, referente à publicação: ZYNGIER, C. M.; MASALA, E.; PENSA, S.; MAGALHAES, 340 
L.; BORGES, K. A. V. Geodesign Process Model: the Role of Visualisation in Feasibility Study of 
Urban Parameters. In: ICC 2015 – 25th International Cartographic Conference, 2015, Rio de 
Janeiro. 27th International Cartographic Conference: maps connecting the worls, 2015. p. 1-15. 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou os requerimentos de 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhados pela Doutoranda Marcia Maria 345 
Cavalieri, com a anuência de sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos: (i) atribuição de 01 
(um) crédito referente à participação na organização do evento I Congresso Interdisciplinar de 
Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária, promovido pelo Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix, em Belo Horizonte, de 1 a 13 de abril de 2016. (ii) atribuição de 01 
(um) crédito referente à publicação em anais de eventos (além dos exigidos para titulação): 350 
CAVALIEIR, Marcia Maria. Uma nova possibilidade arquitetônica para além da desmaterialização. 
I Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária. Anais. Belo 
Horizonte: Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 2016. O Colegiado indeferiu o 
requerimento da doutoranda Camila Marques Zyngier para creditação de Atividades Acadêmicas 
referentes à organização e apoio na disciplina ARQ808 – Turma E – Tópicos em Arquitetura e 355 
Urbanismo I: Geodesign Metodologia de Proposição de Futuros Urbanos Alternativos, ministrada 
pela Profa. Ana Clara Mourão Moura junto ao NPGAU no 1/2016, e cujos conteúdos de 
organização e resultados serão relatados na sua pesquisa de doutorado. O Colegiado entendeu 
que a atividade se enquadraria melhor em “Estágio Docente”. Trancamento Parcial de Matrícula. 
O Colegiado referendou a aprovação dos seguintes requerimentos de Trancamento Parcial de 360 
Matrícula no 1º semestre letivo de 2016 encaminhados com a anuência dos respectivos 
orientadores: Fernanda Alves de Brito Bueno, nas disciplinas Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I e Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura, cidades e ciências humanas – 
Módulos II e III – ARQ808 e ARQ809– Turma A – 15h/01 crédito e 30h/02 créditos. Tiago Cicero 
Alves, na disciplina Estudos Avançados em Comunicação I – COM861– Turma C – 45h/03 365 
créditos. Carolina Amarante Boaventura, na disciplina Comunicação e Interação – COM856– 
Turma C – 45h/03 créditos. O Colegiado aprovou o requerimento de Trancamento Parcial de 



Matrícula no 1º semestre letivo de 2016, encaminhado com a anuência do respectivo orientador, 
da aluna Flávia Papini Horta, na disciplina Aspectos Contemporâneos do Planejamento Urbano e 
Metropolitano – URB802– Turma A – 45h/03 créditos. ITEM 10. PROCESSOS DE 370 
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. O Colegiado aprovou o parecer favorável do Prof. Renato 
César Ferreira de Souza referente ao processo de reconhecimento do diploma de Master 
Universitario en Proyectos de Arquitectura y Ciudad – Innovaciones tecnológicas y proyecto 
obtido na Universidad de Alcalá-Alcalá/Alcalá de Henares/Espanha, de interesse de Débora 
Cristina Vieira. Título do trabalho: “La plaza de caixa fórum, identidad e investigación”. O 375 
Colegiado aprovou o parecer favorável da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso referente ao 
processo de reconhecimento do diploma de Máster Universitario en Urbanismo obtido na 
Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona/Espanha, de interesse de Paula Coelho Perim. 
Título do trabalho: “Patrones de orden en una ciudad sin plan – Governador Valadares. Los 
principios ordenadores de una ciudad, sus huellas y sus leccciones”. ITEM 11. SOLICITAÇÕES 380 
DE AUXILIO FINANCEIRO. Conforme aprovado na última reunião, a Profa. Denise Morado 
apresentou, para deliberação do Colegiado, as seguintes solicitações de auxílio financeiro. A 
Professora esclareceu que, atualmente, o NPGAU tem um saldo de R$ 16.066,99, referente às 
inscrições no Exame de Seleção, e R$ 1.730,26, referente à Taxa de Bancada da FAPEMIG, 
administrados pela Fundep. Não há informação e previsão quanto aos recursos da CAPES. (i) 385 
Prof. Flávio de Lemos Carsalade: Solicitação de Auxílio para participar, na condição de 
Coordenador de Sessão Temática, do IV ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado em Porto Alegre, de 25 a 
29 de julho de 2016. Auxílios recebidos pelo professor nos dois últimos anos: 28/08/2014 – R$ 
4.000,00 – Colloque Atilio (França) – passagem; 12/09/2014 – R$ 3.330,42 – Colloque Atilio 390 
(França) – diárias; 21/11/2014 – R$ 273,00 – III ENANPARQ (São Paulo) – diárias; 02/06/2015 – 
R$ 300,00 – XVI ENANPUR (Belo Horizonte) – taxa de inscrição. O Colegiado aprovou a 
concessão de auxílio na forma de passagens aéreas. (ii) Doutorando Bruno Amaral de Andrade: 
Solicitação de Auxílio para participar de curso de capacitação (workshop em formato de Summer 
School) intitulado “Multidisciplinary Games Research” a ser realizado na University of 395 
Utrecht/Holanda no período de 22 a 26 de agosto de 2016. Auxílios recebidos pelo estudante nos 
dois últimos anos: 16/10/2015 – R$ 251,00 – Forum HABITAR 2015 (Belo Horizonte); 09/12/2015 
– concedido auxílio de R$ 2.457,00 para os alunos Bruno Amaral de Andrade e Nicole Andrade da 
Rocha apresentarem trabalho em congressos realizados, respectivamente, na Holanda e em São 
Paulo. A orientadora, Profa. Ana Clara Mourão Moura, declinou do auxílio em fevereiro de 2016 e 400 
o recurso foi devolvido à FAPEMIG. O Colegiado aprovou a concessão de auxílio na forma de 
pagamento da taxa de inscrição no curso. (iii) Doutoranda Ana Paula Silva de Assis: Solicitação 
de Auxílio para apresentação do trabalho “Games as constituent participatory processes in the 
political production of cities spaces” no IV World Planning Schools Congress, a ser realizado no 
Rio de Janeiro, de 03 a 08 de julho de 2016. Auxílios recebidos pela estudante nos dois últimos 405 
anos: 08/05/2015 – R$ 2.000,00 – AESP 2015 (República Tcheca). O Colegiado aprovou a 
concessão de auxílio na forma de pagamento da taxa de inscrição no evento. (iv) Mestrando 
Geraldo Angelo de Almeida e Silva: Solicitação de Auxílio para apresentação do trabalho “A 
experiência da carpe e o campo ampliado da arquitetura escolar pública” no 11º Seminário 
DOCOMOMO_BR, realizado em Recife, de 17 a 22 de abril de 2016. O estudante não recebeu 410 
auxílio financeiro nos dois últimos anos. O Colegiado aprovou a concessão de auxílio no valor de 
R$ 600,00, mediante comprovantes de participação no evento. ITEM 12. PRÊMIOS UFMG E 
CAPES DE TESES 2016 (DEFENDIDAS EM 2015). A Profa. Denise Morado apresentou 
correspondência eletrônica recebida da PRPG em 29/04/2016, informando que a Câmara de Pós-
graduação da UFMG iniciou os procedimentos para a concessão do Prêmio UFMG de Teses 415 
2016, referente à melhor tese defendida em 2015. A Professora lembrou que, tradicionalmente, a 
mesma tese escolhida para o Prêmio UFMG de Teses tem sido indicada para o Prêmio CAPES de 
Teses, cujo Edital ainda não foi divulgado. A Profa. Denise Morado lembrou que fez uma primeira 
consulta aos orientadores das teses defendidas em 2015, solicitando o parecer dos professores 
sobre a indicação da tese de seus orientandos. Considerando o parecer dos orientadores e as 420 
distinções colocadas nas Atas de Defesa de Tese, o Colegiado decidiu pré-selecionar para a 
indicação aos Prêmios UFMG e CAPES os seguintes trabalhos: Tese de Marcos Felipe Sudré 
Saidler intitulada “As (in) constâncias da urbe selvagem”, defendida em 18/05/2015 sob a 
orientação do Professor Roberto Luís de Melo Monte-Mór. Tese de Carlos Alberto Batista 
Maciel intitulada “Arquitetura como infraestrutura”, defendida em 06/03/2015 sob a orientação 425 
da Professora Maria Lúcia Malard. Tese de Marcela Silviano Brandão Lopes intitulada 
“Artesanias construtivas e urbanas: por uma tessitura de saberes”, defendida em 04/03/2015 
sob a orientação da Professora Denise Morado Nascimento. Em seguida, o Colegiado decidiu 
designar a seguinte Comissão Examinadora para escolha, dentre estas, da tese da ser indicada 



pelo NPGAU ao Prêmio UFMG de Teses: Professores Doutores Carlos Antônio Leite Brandão, 430 
Renato César Ferreira de Souza e Roberto Eustaáquio dos Santos. ITEM 13. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Comunicação do resultado da eleição para recomposição do Colegiado do 
NPGAU. A Profa. Denise Morado apresentou o resultado da eleição para recomposição do 
Colegiado, realizada em 02 de maio último. Colégio Eleitoral (Categoria Docentes 
Permanentes) - Total aptos a votar: 18 (dezoito) eleitores; Total de votantes: 10 (dez); Total de 435 
votos válidos: 10 (dez); Total de votos nulos: 0 (zero); Total de votos brancos: 0 (zero). ELEITOS 
POR UNANIMIDADE: Chapa composta pelas Profas. Celina Borges Lemos (Titular) e Jupira 
Gomes de Mendonça (Suplente); Chapa composta pelos Profs. Fernanda Borges de Moraes 
(Titular) e Flávio de Lemos Carsalade (Suplente); Chapa composta pelos Profs. Silke Kapp 
(Titular) e Stéphane Huchet (Suplente); Chapa composta pelos Profs. Ana Paula Baltazar dos 440 
Santos (Titular) e José dos Santos Cabral Filho (Suplente); - Profa. Denise Morado Nascimento 
(Titular). B) Levantamento das respostas dos estudantes – III Fórum de Egressos do 
NPGAU. A Profa. Denise Morado lembrou que em 30 de abril último encerraram-se as inscrições 
para a submissão de artigos para o III Fórum de Egressos do NPGAU. Como houve a inscrição de 
apenas quatro trabalhos, a Professora disse que prorrogou o prazo até 10 de maio último, com o 445 
seguinte levantamento de respostas ao questionário com informações sobre os egressos do 
Programa e de artigos submetidos: 
 

DOUTORADO 
ANO DE 

INGRESSO 

Nº de alunos 

Egressos (titulados) 

Nº de questionários 

preenchidos 

Nº de artigos  

submetidos 

2009 06 01 - 

2010 08 01 01 

2011 15 05 01 

TOTAL 29 07 02 

MESTRADO 450 
ANO DE 

INGRESSO 

Nº de alunos 

Egressos (titulados) 

Nº de questionários 

preenchidos 

Nº de artigos  

submetidos 

1995 12 02 01 

1996 09 - - 

1997 09 - - 

1998 06 - - 

1999 08 01 - 

2000 14 - - 

2001 10 01 - 

2002 07 - - 

2003 13 01 - 

2004 13 - -- 

2005 18 - - 

2006 13 01 01 

2007 17 03 - 

2008 12 02 - 

2009 17 02 - 

2010 19 02 - 

2011 09 03 01 

2012 20 02 - 

2013 20 10 05 (sendo 01 resumo) 

TOTAL 246 30 08 

 

TOTAL GERAL 275 37 10 



O Colegiado deliberou pelo aceite a todos os trabalhos submetidos, para apresentação oral e na forma de 
publicação digital, e, oportunamente, será apresentado, para avaliação do Colegiado, a programação 
detalhada do evento e a tabulação dos dados dos questionários respondidos pelos egressos. C) Acúmulo 455 
de Bolsa de Estudos. A Profa. Denise Morado informou que recebeu correspondência eletrônica 
da PRPG, datada de 19/04/2016, repassando Ofício da CAPES referente à identificação, através 
de auditoria da Controladoria Geral da União, realizada no ano de 2015, de situação de acúmulo 
de recebimento de bolsas de Programas da Capes e do Fundo Nacional de Educação e 
Desenvolvimento Social (FNDE), particularmente no que diz respeito ao NPGAU, referente à 460 
aluna do curso de mestrado Cíntia de Freitas Melo, identificada na auditoria com sobreposição de 
bolsa CAPES/Demanda Social e RENAFOR/SECADI-FNDE nos meses de fevereiro a agosto de 
2014. A PRPG solicitou a apresentação de contraditório e ampla defesa por parte da bolsista e 
parecer conclusivo do NPGAU sobre a irregularidade mencionada. Como resposta, a aluna Cíntia 
de Freitas Melo, esclareceu que “a bolsa FNDE refere-se à tutoria, modalidade a distância do 465 
“Curso de Aperfeiçoamento Paideia Jurídica na Escola – Educação em Direitos Humanos para 
uma Consciência Jurídica Cidadã, na modalidade a distância”, que integra o Programa 
Universidade Aberta do Brasil (UAB)” e comprovou, através de cópias de editais e resoluções 
pertinentes, que a sobreposição de bolsa FNDE e CAPES/DS era permitida, com a devida 
anuência do orientador e coordenador do programa de pós-graduação. A Profa. Denise Morado 470 
encaminhou à PRPG a justificativa da estudante corroborando com os argumentos apresentados 
e encaminhando a autorização formal da orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, e da 
Coordenação do NPGAU, retroativa ao período de fevereiro a agosto de 2014, esclarecendo que 
esta autorização não foi solicitada pela estudante à época de sua seleção como tutora à distância 
no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, provavelmente por esquecimento, uma vez 475 
que o NPGAU confiava plenamente na boa-fé da estudante no decorrer de todo este processo. O 
Colegiado referendou a resposta da Coordenação à PRPG. D) Intercâmbio Internacional. A 
Profa. Denise Morado informou que o doutorando Bruno Amaral de Andrade foi selecionado pelo 
SMART Project – SmartCities & SmartGrids for Sustainable Development – Erasmus Mundus 
Programme com bolsa de estudos de mobilidade de doutorado internacional para participar de 480 
intercâmbio acadêmico na Technische Universität Wien – TUWIEN (Viena/Áustria), com duração 
de um ano, entre 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017, sob supervisão da Profa. Dra. Hilda 
Tellioglu, do grupo de pesquisa Multidisciplinary Design Group, do Institute for Design & 
Assessment of Technology, da Faculty of Informatics. E) Representação discente na Comissão 
de Biblioteca da Escola de Arquitetura. A Profa. Denise Morado apresentou correspondência 485 
eletrônica recebida da Sra. Márcia Diniz, Chefe da Biblioteca da Escola de Arquitetura, datada de 
11/05/2015, solicitando a indicação de um nome para a representação discente do NPGAU na 
Comissão da Biblioteca, considerando que o atual representante, Doutorando Pedro Henrique 
Almeida de Morais, tem prazo para conclusão do curso até 31 de agosto próximo, e a nova 
portaria que será expedida pela Diretoria da Escola de Arquitetura com a composição da 490 
Comissão terá validade por dois anos. A Profa. Denise Morado reiterou solicitação para que o 
representante discente convidado consultasse os seus pares para que fosse feita a indicação à 
Biblioteca da Escola de Arquitetura. F) Reunião da Área de Avaliação da CAPES. A Profa. 
Denise Morado apresentou correspondência eletrônica recebida da Coordenação da Área de 
Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES, datada de 11/05/2016, propondo a realização de 495 
uma reunião, provavelmente em 08 de junho próximo, na cidade de São Paulo, com os programas 
da área tendo em vista a aproximação do ano da Avaliação Quadrienal e a necessidade de se 
apontar/construir estratégias para garantir a efetiva participação dos Programas da Área no 
processo de construção do documento da Área, em especial, a Ficha de Avaliação. O Colegiado 
aprovou a participação da Coordenadora na reunião, e o pagamento das despesas referentes às 500 
passagens aéreas e diárias. G) Prêmio Fernão Mendes Pinto 2016. A Profa. Denise Morado 
informou que não recebeu indicações dos orientadores do NPGAU para encaminhar tese ou 
dissertação para concorrer ao Prêmio Fernão Mendes Pinto 2016, atribuído pela Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa (AULP). Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, 505 
Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 
Colegiado. Belo Horizonte, 12 de maio de 2016. 


