
Ata da 4ª/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 20 de junho de 2016, às 14h00, 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), Celina Borges Lemos e Silke Kapp. Convidado: Doutorando Bruno Amaral de 
Andrade. Justificou ausência, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos. 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 3ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 
12/05/2016, e a Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado, realizada em 01/06/2016. Em 10 
seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME DE SELEÇÃO/2016. O Colegiado homologou o 
Resultado Final do Exame de Seleção/2016 (anexo), encaminhado pela Comissão de Seleção. 
Foram aprovados e classificados os seguintes candidatos, por ordem de classificação: 
MESTRADO: Thiago Alfenas Fialho; Renata Nogueira Herculano; Patricia Cioffi de Mattos; Maria 15 
Cecilia Vidal Magalhães Lara; Luana Rocha de Souza; Natália Alves da Silva; Mariana Dobbert 
Tidei; Luiza Fernanda da Silva; Juliana Mattos Magnani; Marília Tuler Veloso; Marina Sanders 
Paolinelli; Eric Ferreira Crevels; Lucas Bezerra Alves; Carolina Furtado Pereira; Paula de Moreira 
Guimarães; Leonardo Luis Avedanha Gabrich Ferreira; Gabriel Pundek Scapinelli; Danilo de 
Carvalho Botelho Almeida; Fernanda Cristina de Souza Paz; Bernardo Neves de Paula; Laís de 20 
Kunzendorff e Souza Lima; Juliana de Faria Linhares; Eduardo Maia Memória. DOUTORADO: 
Diego Fagundes da Silva; Christian Rezende Freitas; Guilherme Ferreira de Arruda; Lorena Leite; 
Gabriela Pires Machado; Luiz Felype Gomes de Almeida; Clarissa Cordeiro de Campos; Flávio 
José Rodrigues de Castro; Joviano Gabriel Maia Mayer; Karina Machado de Castro Simão. Em 
seguida, conforme sugestão da Comissão de Seleção, e considerando a capacidade de 25 
orientação do corpo docente do NPGAU e o desempenho dos candidatos aprovados, mas não 
classificados no Exame de Seleção/2016, o Colegiado decidiu solicitar à Pró-Reitoria de Pós-
graduação da UFMG a abertura de 09 (nove) vagas adicionais ao Curso de Doutorado, para 
entrada em agosto/2016, de modo a acolher todos os excedentes no seu processo seletivo, a 
saber, por ordem de classificação: Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo; Raquel 30 
Tomanik; Geruza Lustosa de Andrade Tibo; Natália Achcar Monteiro Silva; Lessandro Lessa 
Rodrigues; Joana Barbosa Vieira da Silva; Helena d'Agosto Miguel Fonseca; Chiara Cocco; 
Daniela Batista Lima Barbosa. Em razão do grande número de excedentes aprovados e não 
classificados no processo seletivo do Mestrado e a opção do Colegiado para, neste momento, 
investir na ampliação do corpo discente do Doutorado, foi deliberada a não solicitação de vagas 35 
adicionais para o Curso de Mestrado. O Colegiado agradeceu pelo empenho e trabalho realizado 
pela Comissão de Seleção. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DA ESCOLHA DA TESE E ARTIGO 
DELA DERIVADO INDICADOS PELO NPGAU AO PRÊMIO CAPES DE TESES/2016. A Profa. 
Denise Morado esclareceu que, conforme aprovado na última reunião, e considerando 
procedimento adotado pelo NPGAU, a mesma Comissão designada para a escolha da melhor 40 
tese defendida em 2015 para indicação ao Prêmio UFMG de Teses foi também designada para a 
indicação desta tese ao Prêmio CAPES de Teses. A Comissão foi composta pelos Professores 
Carlos Antônio Leite Brandão, Roberto Eustaáquio dos Santos e Stéphane Huchet, e a tese 
selecionada foi a de autoria de Carlos Alberto Batista Maciel, intitulada “Arquitetura como 
infraestrutura”. A Professora esclareceu que, este ano, a CAPES introduziu uma novidade na 45 
premiação, determinando que, além da tese, fosse inscrito também um artigo científico dela 
derivado. Desta forma, foi feita consulta ao autor da tese escolhida para os Prêmios UFMG para 
que indicasse, dentre sua publicação, o artigo que apresentasse maior aderência com o tema de 
sua tese. O estudante indicou a seguinte publicação: “Projetando infraestruturas: processo e 
projeto do Sistema Básico da UFMG”, publicado no V PROJETAR – Processos de Projeto: 50 
Teorias e Práticas, Belo Horizonte, MG, 2011 (Trabalho completo publicado em Anais de Evento) - 
disponível em: http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/handle/123456789/1680. Após, a 
Coordenadora consultou os membros da Comissão para ratificar a escolha da tese e aprovar a 
indicação do artigo dela derivado para a inscrição de ambos no Prêmio CAPES de Teses/2016. A 
Comissão aprovou as indicações através da Ata em anexo, homologada por unanimidade pelo 55 
Colegiado. Em seguida, a Profa. Denise Morado apresentou correspondência eletrônica recebida 
da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, datada de 13/06/2016, contendo ofício encaminhado 
pela Pró-Reitora, Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira à CAPES tratando de uma 
reivindicação da “comunidade da pós-graduação da UFMG (...) para uma séria questão que 
envolve a mudança de pré-requisitos para concorrer ao Prêmio Capes de Tese - Edição 2016. 60 
Trata-se da exigência de se inscrever, em conjunto com a tese de doutorado indicada por cada 
Programa de Pós-Graduação, um artigo científico dela derivado. Esta exigência soa até natural 



em certas áreas de outros Colégios, mas não reflete a práxis do Colégio de Humanidades e pode 
vir a gerar grande distorção no princípio que rege a outorga dos Prêmios Teses: a celebração da 
qualidade e do mérito acadêmico-científico, demonstrado na tese defendida pelo doutorando, que 65 
reflete a formação de excelência que o autor recebeu durante o doutorado. Nas áreas de 
avaliação que compõem as Ciências Humanas, as Ciências Sociais Aplicadas e a Linguística, 
Letras e Artes, há uma diversidade de produtos que, reconhecidamente, denotam o mérito do 
trabalho que foi realizado no doutorado. Livros, capítulos de livros, obras artísticas e, até mesmo, 
a própria tese, constituem produtos relevantes em muitas dessas áreas, mas não há, na nova 70 
sistemática apresentada no Edital CAPES 08/2016, espaço para abrigar essa diversidade tão 
típica das Humanidades. O quesito tempo é outro condicionante muito complexo, visto que os 
produtos diversos de artigos científicos (e, por vezes, mesmo estes) dependem de período de 
tempo superior à expectativa apresentada pelo edital para sua efetiva publicação. (...) Assim, 
solicitamos a ponderação pela CAPES e a publicação de retificação ao edital, permitindo-nos 75 
valorizar as boas teses produzidas em todas as áreas de avaliação da pós-graduação, 
resguardadas as suas peculiaridades. Assim teremos, sem dúvida, a celebração da qualidade do 
trabalho de todos os nossos cursos de doutorado, adequadamente avaliada pelas comissões de 
premiação que serão constituídas em cada área do conhecimento”. Como resposta, a Pró-Reitora 
recebeu em 13/06/2016 “uma ligação telefônica da Diretora de Programas e Bolsas (DPB) da 80 
CAPES, Profa. Mercedes Maria da Cunha Bustamante, esclarecendo os termos do Edital do 
Prêmio CAPES de Tese - Edição 2016. Segundo a Diretora, não será publicada retificação do 
Edital, mas o entendimento da DPB é de que a diversidade, tão característica das áreas do 
conhecimento, deve mesmo ser preservada. Assim, a leitura do quesito do edital que exige um 
artigo científico derivado da tese deve ser entendida como um produto derivado da tese, já 85 
publicado ou cuja efetiva publicação ainda esteja em andamento. Como é usual, quem julgará o 
prêmio são comissões das áreas, que irão avaliar, comparativamente, teses e produtos dentro de 
cada Grande Área. Dentre os produtos, a Profa. Mercedes mencionou, especificamente, patentes, 
livros ou capítulos, mesmo que ainda na forma de um convite ou acordo para publicação, que 
comprovem ser produtos vinculados a cada tese. Dentro dessa interpretação, solicito a todos os 90 
Programas que selecionem e inscrevam sua melhor tese para concorrer”. ITEM 3. 
HOMOLOGAÇÃO DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DE DISSERTAÇÃO. O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação de: Rosamônica da 
Fonseca Lamounier, intitulado “Da autoconstrução à arquitetura aberta: o Open Building no 
Brasil”, e defendido em 16/05/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 95 
Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Margarete Maria de Araújo Silva 
(EA-UFMG) e Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG). Continuando a discussão do item, a 
Profa. Denise Morado lembrou que a estudante Cintia de Freitas Melo tinha prazo para defesa 
de dissertação até 28 de fevereiro último e, conforme aprovado na última reunião do Colegiado, 
deveria apresentar justificativa para a não apresentação do trabalho até 20 de maio sob risco de 100 
ser excluída por decurso de prazo. Em 20 de maio, a orientadora da estudante encaminhou e-mail 
ao Colegiado informando que a defesa ocorreria no início de junho e sugerindo os nomes da 
banca examinadora. Em função dos prazos, a Coordenadora esclareceu que aprovou ad 
referendum a prorrogação do prazo de conclusão do curso de Cintia de Freitas Melo e a 
composição de sua banca examinadora de defesa de dissertação. O Colegiado referendou a 105 
decisão e homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação de: Cintia de Freitas 
Melo, intitulada “Aspectos da teoria derivacionista do Estado na produção capitalista do espaço 
urbano: um estudo sobre o Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra”, e defendida em 
02/06/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Ana Paula 
Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Vitor 110 
Bartoletti Sartori (Faculdade de Direito-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 
Examinadora. ITEM 4. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE 
QUALIFICAÇÃO/DEFESA. O Colegiado referendou a aprovação das Bancas Examinadoras de 
Defesa de Dissertação de: Carolina Helena Miranda e Souza, intitulada “Os ideais da Reforma 
Urbana na legislação e prática governamental em Belo Horizonte”, a ser apresentada em 115 
05/07/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Raquel Garcia 
Gonçalves (EA-UFMG-orientadora), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Felipe Nunes 
Coelho Magalhães (IGC-UFMG). Brenda Melo Bernardes, intitulada “Memória, cotidiano e as 
propostas institucionalizadas direcionadas ao bairro Lagoinha em Belo Horizonte/MG: múltiplas 
visões de um mesmo lugar”, a ser apresentada em 07/07/2016 perante Comissão Examinadora 120 
composta pelos Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG-orientadora), Altamiro 
Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Alexandra do Nascimento Passos (UNI-BH/UNA). Em seguida, o 
Colegiado aprovou as sugestões de Bancas Examinadoras de Defesa de Tese de: Daniel 
Medeiros de Freitas, a ser apresentada em 01/08/2016 perante Comissão Examinadora 



composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), 125 
Mariana Fix (UNICAMP), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Juliana Torres de 
Miranda (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). Suplente: Professora 
Doutora Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG). Aziz José de Oliveira Pedrosa, intitulada “A 
produção da talha joanina na Capitania de Minas Gerais: retábulos, entalhadores e oficinas”, a ser 
apresentada em 17/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 130 
Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG-orientador), Celina Borges Lemos (EA-
UFMG), Ivo Porto de Menezes (IAB-Departamento de Minas Gerais), Marcos Hill (EBA-UFMG), 
Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG) e Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira (UFRJ). Juliana 
Pontes Ribeiro, intitulada “A arquitetura como ficção: superfícies gráficas e perspectivas 
paradoxais para o espaço – A obra de Regina Silveira”, a ser apresentada em 22/08/2016 perante 135 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG-
orientador), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Paulo Bernardo Ferreira Vaz (FUMEC), Amir 
Brito Codôr (EBA-UFMG) e Maria Clara Amado (UFRJ). Suplentes: Professores Doutores Maria 
Elisa Campo do Amaral (EBA-UFMG) e Tailza Melo Ferreira (PUC-MG/Estácio-BH). Diogo 
Ribeiro Carvalho, intitulada “A condição ornamental: as origens e os fundamentos do ornamento 140 
arquitetural contemporâneo”, a ser apresentada em 29/08/2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG-orientador), Daniele Nunes 
Caetano (EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Antonio Carlos Dutra Grillo (PUC 
MINAS) e Rodrigo Bastos (UFSC). Suplentes: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena 
Velloso (EA-UFMG) e Denise Marques Bahia (PUC-MG). Marcia Maria Cavalieri, intitulada “Para 145 
além do concreto e da cor: A dimensão imaterial na arquitetura de Ayrton Lolô Cornelsen”, a ser 
apresentada em 30/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-orientadora), Carlos Antônio Leite Brandão (EA-
UFMG), Denise Marques Bahia (PUC-MG), Patrícia Thomé Junqueira Schettino (UFOP) e Juliana 
Harumi Suzuki (UFPR). Suplentes: Professores Doutores Cláudio Marques Bahia (PUC-MG) e 150 
Daniele Nunes Caetano de Sá (EA-UFMG). Camila Marques Zyngier, intitulada “Paisagens 
urbanas possíveis: códigos compartilhados através dos Sistemas de Suporte ao Planejamento e 
do Geodesign”, a ser apresentada em 26/08/2016 perante Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG-orientadora), Karla Albuquerque 
de Vasconcelos Borges (IGC-UFMG e PUC-MG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG), Carlos 155 
Alberto Batista Maciel (EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e Stefano Pensa 
(Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per I’Innovazione/Politecnico di Torino, Itália – 
participação por skype). Suplentes: Professores Eelena Masala (Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per I’Innovazione/Politecnico di Torino, Itália – participação por skype) e Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG-participação por skype). Em seguida, o Colegiado 160 
aprovou as sugestões de Bancas Examinadoras de Exame de Qualificação de Doutorado de: 
Patrícia Daniele Urias Pinto, a ser apresentada no início de agosto/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores André Guilherme Dorneles Dangelo (EA-
UFMG-orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG). 
Fabiana Oliveira Aráujo, intitulada “Capital, Estado e Meio Ambiente: forças divergentes e 165 
consequências no planejamento regional”, a ser apresentada em 14 de julho de 2016, perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-
UFMG-orientadora), Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG-Coorientador), Heloisa 
Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Alexandre Magno Alves Diniz (PUC-MG). Continuando, o 
Colegiado aprovou as sugestões de Bancas Examinadoras de Defesa de Dissertação de: 170 
Angélica Linhares Buchmayer, intitulada “A arte como emuladora do espaço arquitetônico”, a 
ser apresentada em 29/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG-orientadora), Celina Borges Lemos (EA-
UFMG), Júnia Cambraia Mortimer (UFBA) e Pesquisadora Convidada Francisca Caporali (JA.CA), 
como quarto membro da banca, visto que a professora não tem título de mestre e doutora. 175 
Suplente: Profa. Dra. Renata Moreira Marquez (EA-UFMG). Laura Fonseca de Castro, intitulada 
“O uso desviado do espaço”, a ser apresentada em 30/09/2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG-orientadora), 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Júnia Cambraia Mortimer (UFBA). Suplente: Profa. Dra. 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG). A Profa. Denise Morado esclareceu que o prazo para a 180 
defesa da dissertação das estudantes Angélica e Laura é 30 de agosto próximo, mas a 
orientadora solicita a defesa em 29 de setembro de 2016 em função da agenda da Profa. Junia 
Mortimer, que virá a Belo Horizonte com recursos próprios. O Colegiado aprovou a data de 
apresentação das defesas de Dissertação de Angélica Buchmayer e Laura Castro. ITEM 5. 
SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO. A) 185 
Conforme deliberado na última reunião em relação à situação dos estudantes Helena Lana e 



Helio Passos, o Colegiado encaminhou correspondência aos discentes solicitando a entrega, até 
20 de maio, 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 190 
Doutorado. A Professora lembrou que a estudante Helena Fátima Alves Martins Miranda Lana 
(Mestrado – não bolsista – ingressa no curso em agosto/2013, deveria ter defendido sua 
dissertação em fevereiro de 2016 e teve aprovada, em reunião realizada em 02/03/2016, a 
prorrogação de prazo de defesa da dissertação até o final de março e o estudante Hélio Passos 
Rezende (Doutorado – bolsista CAPES/DS – ingresso no curso em agosto de 2012), tem 195 
prazo para defesa de tese em 31 de agosto próximo, mas continua sem previsão de data para 
apresentar seu Exame de Qualificação. A Profa. Denise Morado apresentou as respostas 
enviadas pelos estudantes: Helena Lana: a orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar, encaminhou 
e-mail datado de 20/05/2016 informando que o trabalho da estudante estava em fase de 
conclusão e que a defesa da dissertação deve ocorrer em 12/07/2016 perante a seguinte banca 200 
examinadora: Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar (EA-UFMG - orientadora), Silke Kapp 
(EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). A mestranda protocolizou junto à 
Secretaria do NPGAU, também em 20/05/2016, a entrega de arquivo digital do trabalho como 
justificativa solicitada pelo Colegiado para a não apresentação da defesa no prazo estipulado. O 
Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de defesa de dissertação até 12 de julho próximo e a 205 
composição da Banca Examinadora proposta pela orientadora. Hélio Passos Rezende: o 
estudante encaminhou e-mail datado de 20/05/2016 apresentando os motivos para o atraso na 
apresentação do seu Exame de Qualificação, relacionados com “problemas de saúde, mudança 
de orientação e dificuldade com emprego” e anexando um cronograma de trabalho com previsão 
de apresentação da qualificação em julho de 2016 e defesa da tese em agosto de 2017. Em 210 
20/06/2016, o orientador do estudante, Prof. José dos Santos Cabral Filho, encaminhou 
correspondência ao Colegiado ratificando a justificativa de seu orientando. O Colegiado decidiu 
estabelecer a data limite de 30 de setembro de 2016 para a entrega, na Secretaria do NPGAU, 
dos volumes do Exame de Qualificação e indicação de banca examinadora, e a data limite de 31 
de outubro de 2016 para a apresentação da Qualificação. Após o Exame, o Colegiado irá 215 
deliberar sobre o novo prazo para a defesa de tese do estudante. B) Solicitação do Mestrando 
Guilherme de Abreu Basto Lima Rodrigues (bolsista CAPES/DS – ingresso no curso em 
agosto/2014), com anuência de sua orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça, para 
prorrogação de 02 meses no prazo de defesa da dissertação para obtenção de material empírico 
necessário para finalizar a dissertação. O Colegiado aprovou a solicitação, estabelecendo a data 220 
limite de 31 de outubro de 2016 para a defesa da dissertação. C) Solicitação da orientadora do 
Mestrando Rafael Reis Bittencourt (bolsista FAPEMIG – ingresso no curso em agosto/2014), 
Profa. Denise Morado Nascimento, para prorrogação em um mês no prazo de defesa da 
dissertação para a finalização das revisões necessárias no texto a ser encaminhado à banca 
examinadora. O Colegiado aprovou a solicitação, estabelecendo a data limite de 30 de setembro 225 
de 2016 para a defesa da dissertação. ITEM 6. SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO DE 
DOCENTE. A) Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa – O credenciamento do professor, na 
modalidade “professor colaborador” está vencido desde 18 de junho último. O Professor tem, 
atualmente, uma defesa de dissertação sob sua orientação ocorrida em fevereiro/2016 e a 
previsão de uma segunda defesa de dissertação em fevereiro/2017. Considerando a Resolução 230 
01/2015, de 04/05/2015, que estabelece os critérios de credenciamento e renovação de 
credenciamento de docentes junto ao NPGAU, e após avaliação de seu Currículo Lattes/CNPq, o 
Colegiado aprovou o recredenciamento do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa junto ao NPGAU na 
modalidade Docente Colaborador – Mestrado. B) Prof. Marcelo Pinto Guimarães – O 
credenciamento do professor, na modalidade “professor permanente-doutorado” irá vencer em 25 235 
de julho. A Profa. Denise Morado apresentou carta encaminhada pelo professor em 19/06/2016 
encaminhando seu Lattes/CNPq e prestando alguns esclarecimentos sobre sua produção 
acadêmica. Considerando a Resolução 01/2015, de 04/05/2015, que estabelece os critérios de 
credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto ao NPGAU, e após avaliação 
de seu Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento do Prof. Marcelo Pinto 240 
Guimarães junto ao NPGAU na modalidade Docente Colaborador – Doutorado. C) Profa. 
Fernanda Moraes - O credenciamento da professora, na modalidade “professor permanente-
doutorado” irá vencer em 01º de agosto. Considerando a Resolução 01/2015, de 04/05/2015, que 
estabelece os critérios de credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto ao 
NPGAU, e após avaliação de seu Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o 245 
recredenciamento da Profa. Fernanda Borges de Moraes junto ao NPGAU na modalidade 
Docente Permanente – Doutorado. ITEM 7. PROPOSTA DO PROF. CARLOS ALBERTO 
MACIEL PARA OFERTA DE DISCIPLINA NO 2º SEMESTRE DE 2016. O Colegiado aprovou a 



seguinte proposta de oferta de disciplina para o 2º semestre de 2016 encaminhada pelo Prof. 
Carlos Alberto Batista Maciel (PRJ-EA/UMG):  250 
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Em seguida a Profa. Denise Morado apresentou correspondência encaminhada em 20/06/2016 
pela Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso para a oferta no 2º semestre de 2016, sob o sistema de 
“matrícula fechada” para os estudantes de seu grupo de estudos, de uma disciplina de 30 255 
horas/02 créditos, a ser realizada através de oito encontros quinzenais em agosto-
dezembro/2016. O Colegiado decidiu não aprovar a proposta de oferta da atividade no formato de 
disciplina para o 2º semestre de 2016 e sugerir à professora que faça a formalização/creditação 
da atividade para a mestranda do NPGAU (Mariana Moura) através do formato de "Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação", mediante a entrega, após a sua realização, de formulário próprio, 260 
disponível na Secretaria do NPGAU. ITEM 8. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 
PARA O 2º SEMESTRE DE 2016. O Colegiado aprovou o seguinte calendário de matrículas para 
o 2º semestre de 2016: Para alunos regulares do NPGAU (calouros - Presencial): Datas: 04 a 08 
de julho de 2016; Para alunos regulares do NPGAU (veteranos – Portal Minha UFMG): Datas: 
Data Início: 27 de junho de 2016;  Data-limite para envio da proposta pelo aluno: 05 de julho de 265 
2016; Data-limite para avaliação do orientador: 06 de julho de 2016; Data-limite para reenvio da 
proposta pelo aluno: 07 de julho de 2016; Data-limite para reavaliação do orientador: 08 de julho 
de 2016; Acerto presencial de Matrícula: Dias 27 e 28 de julho de 2016. Para candidatos a 
disciplinas eletivas: Protocolo de requerimento de matrícula: Datas: 27 de junho a 05 de julho de 
2016; Acerto presencial de Matrícula: Data: 27 e 28 de julho 2016; Para candidatos a disciplinas 270 
isoladas: Protocolo presencial de requerimento de matrícula: Data: 05 de agosto de 2016; 
Matrícula presencial: Datas: 10 e 11 de agosto de 2016. ITEM 9. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO 
DE ALOCAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS. A Profa. Denise Morado apresentou o quadro de 
distribuição de bolsas de estudos do NPGAU, considerando a situação das bolsas no final de 
julho/2016: 275 
 

COTA DE BOLSAS - DOUTORADO 

Agência Total Utilizadas Livres 

CAPES/DS 18 15 03 

CAPES/REUNI 05 01 (*) 04 (**) 

FAPEMIG/PAPG 03 02 01 

CNPq 01 - 01 

 TOTAL GERAL    27 
(*) Marina Salgado - prorrogação de 04 meses de bolsa em função de licença maternidade – a bolsa será 

encerrada em novembro de 2016 e estará livre a partir de dezembro/2016, mas somente estará disponível 280 
para novo cadastramento a partir de janeiro/2017 visto que no mês de dezembro o sistema da CAPES não 

aceita a inclusão de novos bolsistas. 

(**) as bolsas REUNI, quando encerradas, são migradas para a cota de Demanda Social. 

 

COTA DE BOLSAS - MESTRADO 285 
Agência Total Utilizadas Livres 

CAPES/DS 17 09 08 

CAPES/REUNI - - - 

FAPEMIG/PAPG 03 01 02 

CNPq 02 01 01 

 TOTAL GERAL     22  

 
O Colegiado decidiu solicitar aos discentes veteranos e calouros que apresentem sua demanda 
de bolsa para avaliação pela Comissão de Bolsas, a ser designada na próxima reunião, 
ressaltando aos estudantes, na correspondência de solicitação, os compromissos dos bolsistas 290 
com relação ao cumprimento dos prazos de conclusão do curso e demais obrigações 



estabelecidas pelas agências de fomento e por Resolução 04/2015, de 10/11/2015, do Colegiado 
do NPGAU, que regulamenta o processo de alocação de bolsas de estudo CAPES, CNPq e 
Fapemig e estabelece critérios para sua renovação. ITEM 10. PROPOSTA DE CONVÊNIO DE 
COTUTELA DE INTERESSE DE EUGÊNIA DÓRIA VIANA CERQUEIRA. A Profa. Denise 295 
Morado informou que recebeu em 07 de junho último, correspondência da Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne-França contendo sete cópias, assinadas pelas partes francesas, de termo de 
Convênio de Cotutela Internacional de Doutorado entre a instituição e a UFMG de interesse de 
Eugênia Dória Viana Cerqueira para o desenvolvimento da tese “Les acteurs métropolitains et 
les inégalités d’accès aux ressources urbaines: une approche comparative des périphéries 300 
métropolitaines à Lille et à Belo Horizonte (Brésil)” sob a orientação, na França, do Prof. Renaud 
Le Goix e na UFMG da Profa. Dra. Jupira Gomes de Mendonça. A duração prevista para o 
doutoramento da estudante é de 01º de outubro de 2014 a 31 de setembro de 2017 e 
permanência na UFMG no 1º semestre de 2015 e 1º semestre de 2016. Considerando a 
retroatividade do prazo de doutoramento da estudante, a Profa. Jupira Gomes enviou 305 
correspondência datada de 17/06/2016 atestando que as atividades constantes no cronograma de 
doutorado da estudante, realizadas no Brasil, no 1º semestre de 2015 e 1º semestre de 2016, 
foram realizadas, assim como está prevista a realização de novo período de trabalho no Brasil no 
início de 2017. O Colegiado aprovou o termo de cotutela de interesse de Eugênia Dória Viana 
Cerqueira, com destaque para a admissão da estudante no curso de Doutorado retroativamente 310 
ao primeiro semestre de 2015, ou outra solução a ser proposta pela Diretoria de Relações 
Internacionais-DRI/UFMG, de modo a permitir a formalização do convênio, embora encaminhado 
intempestivamente pela universidade francesa. ITEM 11. REQUERIMENTOS DE: 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. O Colegiado aprovou o Requerimento de Aproveitamento de 
Estudos encaminhado pelo mestrando Gabriel de Sousa Castro, com a anuência de seu 315 
orientador, Prof. Stéphane Huchet, referente às seguintes disciplinas cursadas em regime de 
Disciplina Isolada, anteriormente ao seu ingresso no NPGAU: Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Arquitetura como Interface – ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 
2014, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A e Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Arquitetura como Interface-Módulo II – ARQ809 – 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 320 
2014, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. ESTÁGIO DOCENTE. O Colegiado indeferiu 
o requerimento da doutoranda Camila Marques Zyngier para a realização de Estágio Docente 
em disciplina do NPGAU “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Geodesign – Metodologia de 
Proposição de Futuros Urbanos Alternativos” – 15h/-1 credito, a qual coministrou em parceria com 
sua orientadora, Profa. Ana Clara Mourão Moura. O Colegiado considerou que a formalização da 325 
atividade deve ser feita através de declaração da orientadora, subscrita pela Coordenação do 
NPGAU. ITEM 12. RECURSOS FINANCEIROS CAPES/PROAP-2016 E SOLICITAÇÕES DE 
AUXILIO FINANCEIRO. A Profa. Denise Morado informou que recebeu e-mail da PRPG em 
03/06/2016 informando que a CAPES aprovou os recursos PROAP para 2016 e que a base de 
cálculo foi o PROAP 2015. Desta forma será mantida a concessão de apenas 25% do PROAP 330 
concedido até 2014. O Setor Financeiro da PRPG está tomando as providências cabíveis e cada 
Programa será informado, oportunamente, do saldo disponível para suas atividades em 2016, 
após dedução dos empréstimos já realizados pela UFMG aos Programas. A Profa. Denise Morado 
informou que o NPGAU não solicitou nenhum empréstimo à PRPG este ano e que o Programa 
deve receber um total aproximado de R$ 15.000,00 para gastos com despesas de custeio no 335 
PROAP/2016. Deste recurso deve ser descontado o auxílio financeiro concedido à doutoranda 
Ana Paula Silva de Assis para pagamento da taxa de inscrição no IV World Planning Schools 
Congress, no valor de R$250,00, aprovado pelo Colegiado do NPGAU em reunião de 12/05/2016, 
dependendo de envio de documentação pela estudante para ser executado. A Profa. Denise 
Morado esclareceu que, além desta fonte de recursos, o NPGAU conta atualmente com um saldo 340 
aproximado de R$12.000,00 dos valores recebidos com a Taxa de Inscrição no Exame de 
Seleção/2016, já descontado o valor das passagens ida-volta para Porto Alegre a serem pagas ao 
Prof. Flávio Carsalade para a participação no ENANPARQ, aprovado pelo Colegiado do NPGAU 
em reunião de 12/05/2016. O NPGAU conta também com um saldo atual de R$ 186,21 da verba 
da Taxa de Bancada/FAPEMIG, administrada pela FUNDEP. Do total anual desta verba 345 
(R$12.000,00) já foram liberados, em 2016, R$3.600,00. Em seguida, a Profa. Denise Morado 
apresentou as solicitações de Auxílio Financeiro encaminhadas ao Colegiado, para avaliação: (i) 
Conforme discutido em reunião de 11 de abril último, complementando o auxílio já concedido à 
Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, na forma de pagamento da taxa de inscrição, para 
apresentação do trabalho “Architecture as interface: a constructive method for spatial articulation 350 
in architectural education” na EAAE ARCC - International Conference - Architectural Research 
Addressing Societal Challenges, realizado em Lisboa/Portugal, de 15 a 18 de junho de 2016, e 
considerando a data do evento, a Coordenadora aprovou ad referendum a concessão à Profa. 



Ana Paula Baltazar de duas diárias no valor unitário de U$220,00. O Colegiado referendou a 
decisão. Em seguida, considerando a disponibilidade atual de recursos do NPGAU, o Colegiado 355 
decidiu estabelecer os valores de referência de R$1.000,00 e R$500,00, respectivamente, para a 
concessão de auxílio financeiro para doutorandos e mestrandos apresentarem trabalhos em 
eventos científicos. Após, foram avaliadas as seguintes solicitações. (ii) Doutoranda Fabiana 
Oliveira Araújo: A estudante solicita auxílio financeiro para apresentação do trabalho “O direito à 
cidade no contexto da trama verde e azul: as experiências de Nord pas Calais, França e da região 360 
metropolitana de Belo Horizonte, Brasil” no congresso Diálogos França Brasil 2016, a ser 
realizado em Salvador/BA, de 27 a 30 de junho de 2016. A estudante já recebeu um total de 
R$3.000,00 de recursos financeiros do NPGAU para apresentação de trabalhos em congressos 
no Chile e França, respectivamente em 2013 e 2014. A solicitação foi indeferida considerando a 
situação atual de corte de 75% dos recursos do curso. (iii) Mestranda Lanna Larissa Rodrigues 365 
Rêgo de Oliveira: Solicitação de Auxílio para apresentação do trabalho “O lar doce lar da 
alienação da experiência da arquitetura pela TV” no IV ENANPARQ, a ser realizado em Porto 
Alegre/RS, de 25 a 29 de julho de 2016. A estudante ainda não recebeu recursos financeiros do 
NPGAU. O Colegiado aprovou a concessão de R$500,00 para a estudante apresentar o trabalho 
no evento. (iv) Mestranda Maria Florencia Sosa: Solicitação de Auxílio para apresentação do 370 
trabalho “Planning and peri-urban spaces – case study” no IV World Planning Schools Congress, a 
ser realizado no Rio de Janeiro/RJ, de 03 a 08 de julho de 2016, e solicitação de Auxílio para 
apresentação do trabalho “O processo de difusão urbana no espaço perimetropolitano de BH” no 
V Portuguese language network of urban morphology, a ser realizado em Guimarães/Portugal, de 
15 a 16 de julho de 2016. A estudante ainda não recebeu recursos financeiros do NPGAU. O 375 
Colegiado aprovou a concessão de R$500,00 para a estudante apresentar trabalho no evento a 
ser realizado no Rio de Janeiro. (v) Doutoranda Marina Ferreira Borges: Solicitação de Auxílio 
para apresentação do trabalho “A fabricação digital e o papel da arquitetura para uma mudança de 
paradigma tecno-econômico no setor da construção civil” no IV ENANPARQ, a ser realizado em 
Porto Alegre/RS, de 25 a 29 de julho de 2016 e solicitação de Auxílio para revisão e formatação 380 
ABNT de artigo para publicação na Revista Ambiente Construído (ISSN 1678-8621) no valor 
aproximado de R$ 220,00. A estudante ainda não recebeu recursos financeiros do NPGAU. O 
Colegiado aprovou a concessão de R$1.000,00 para a estudante apresentar trabalho no evento 
científico e indeferiu a solicitação de auxílio para revisão e formatação de artigo considerando a 
situação atual de corte de 75% dos recursos do curso. Encerrando a discussão do item, o 385 
Colegiado aprovou o pagamento da Anuidade 2016 da ANPARQ, no valor de R$1.900,00. ITEM 
13. RELATÓRIO DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE PROGRAMAS STRICTU SENSU 
DA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN DA CAPES, REALIZADA EM 
08/06/2016. O assunto foi retirado de pauta para ser discutido na próxima reunião. ITEM 14. 
RELATÓRIO DO VIII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E PESQUISA EM ESTUDOS 390 
URBANOS E REGIONAIS (VIII SEPEPUR), ORGANIZADO PELA ANPUR E REALIZADO DE 18 
A 20/05/2016. O assunto foi retirado de pauta para ser discutido na próxima reunião. ITEM 
15. SUGESTÕES SOBRE PORTARIA NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE 
DISPÕE SOBRE A INDUÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS NA PÓS-GRADUAÇÃO. A Profa. 
Denise Morado informou que recebeu e-mail da Pró-Reitoria de Pós-graduação datado de 395 
09/06/2016 informando a publicação de Portaria Normativa do Ministério da Educação que dispõe 
sobre a indução de ações afirmativas na Pós-graduação e solicitando o encaminhamento de 
sugestões de propostas para implementar estas ações na UFMG. O Colegiado decidiu não se 
manifestar neste momento, e aguardar a proposta da UFMG para fazer uma avaliação a respeito. 
ITEM 16. INFORME SOBRE PÁGINAS WEB DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. O 400 
assunto foi retirado de pauta para ser discutido na próxima reunião. ITEM 17. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Inscrição para a Escola de Altos Estudos. A Profa. Denise Morado informou 
que recebeu e-mail da PRPG datado de 03/06/2016 informando que a CAPES publicou Edital 
para apoiar os Programas de Pós-graduação por meio do fomento à cooperação acadêmica e do 
intercâmbio internacional através da oferta de cursos monográficos intensivos de alto nível, 405 
ministrados por docentes e pesquisadores radicados no exterior de elevado conceito internacional. 
A Professora esclareceu que repassou a correspondência aos docentes do NPGAU para envio de 
propostas a serem inscritas no Edital, cuja chamada está aberta até 31 de agosto próximo. Até o 
momento, não foram recebidas propostas. B) Agendamento de reuniões para o 2º semestre de 
2016. O Colegiado decidiu encaminhar consulta aos seus membros indicando as quartas-feiras, à 410 
tarde, para as reuniões do segundo semestre de 2016. Nada mais havendo a tratar, eu, Denise 
Morado Nascimento, Coordenadora do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da EA/UFMG, após agradecer a presença de todos, encerrei a reunião e lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 
20 de junho de 2016. 415 


