
Ata da 5ª/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 30 de junho de 2016, às 15h00, 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), Ana Paula Baltazar dos Santos e Celina Borges Lemos. 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 4ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 
20/06/2016. Em seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: 
ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA DE TESE. O Colegiado homologou a Ata de 10 
Apresentação da Defesa de Tese de: Anderson de Souza Sant’Anna, intitulada “Configurações 
Socioespaciais de Diversidade e Vitalidade: Um Estudo da Rua Santa Juliana (Sete Lagoas, MG)”, 
e defendida em 23/06/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Jupira Gomes de Mendonça (orientadora – EA-UFMG), Denise Morado Nascimento (EA-
UFMG), Reed Elliot Nelson (Southern Illinois University), Antônio Moreira de Carvalho Neto (PUC 15 
MINAS) e Fátima Bayma de Oliveira (EBAPE/FGV-RJ). O trabalho teve a “Aprovação” da 
Comissão Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS. O 
Colegiado aprovou a designação da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de: Thais 
Mariano Nassif Salomão, intitulada “Linguagem técnica e (im)possibilidades para a produção 
democrática do espaço urbano: uma análise a partir de duas experiências participativas em Belo 20 
Horizonte”, a ser apresentada em 09/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Ricardo Fabrino 
Mendonça (FAFICH-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). A Profa. Denise 
Morado esclareceu que o prazo para a defesa de dissertação da aluna (31/08/2016) está sendo 
prorrogado até 09 de setembro de 2016 em função da disponibilidade da banca examinadora. O 25 
Colegiado aprovou a prorrogação. Em seguida, o Colegiado homologou a inclusão da Profa. Dra. 
Maria Beatriz Cruz Rufino (FAU-USP) na Banca Examinadora de Defesa de Tese de Daniel 
Medeiros de Freitas, em cumprimento à exigência de dois professores externos à UFMG na 
composição das bancas de tese. O Colegiado aprovou a sugestão da Banca Examinadora de 
Exame de Qualificação de Doutorado de: Tadeu Starling Perdigão, apresentada por sua 30 
orientadora, Profa. Celina Borges Lemos: Professores Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-
orientadora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Cláudio Bahia (PUC MG) e Júnia Mortimer 
(UFBA). O Colegiado autorizou a apresentação da Qualificação no mês de setembro, 
aproveitando a vinda da Profa. Júnia Mortimer para participar de bancas de defesa de dissertação 
do NPGAU, aprovadas na última reunião. ITEM 3. DESIGNAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA OS 35 
ALUNOS INGRESSOS EM 2016. A Profa. Denise Morado informou que a PRPG aprovou a 
solicitação de 09 vagas adicionais ao Curso de Doutorado para entrada no 2º semestre de 2016 e, 
desta forma, os candidatos “aprovados e não classificados” no processo seletivo passam à 
condição de “aprovados” em segunda chamada no Exame de Seleção. Em seguida, o Colegiado 
aprovou a seguinte designação de orientação para os alunos ingressos em 2016: 40 

DOUTORADO 
Estudante Orientador Prof(a). Dr(a). 

Chiara Cocco Ana Clara Moura 

Christian Rezende Freitas Ana Clara Moura 

Clarissa Cordeiro de Campos Ana Paula Baltazar 

Daniela Batista Lima Barbosa Celina Borges 

Diego Fagundes da Silva José Cabral Filho 

Flávio José Rodrigues de Castro Silke Kapp 

Gabriela Pires Machado Renata Marquez 

Geruza Lustosa de Andrade Tibo Denise Morado 

Guilherme Ferreira de Arruda Ana Paula Baltazar 

Helena d'Agosto Miguel Fonseca Raquel Garcia 

Joana Barbosa Vieira da Silva Silke Kapp 

Joviano Gabriel Maia Mayer Natacha Rena 



 
Estudante Orientador Prof(a). Dr(a). 

Karina Machado de Castro Simão Raquel Garcia 

Lessandro Lessa Rodrigues Jupira Gomes 

Lorena Leite André Dangelo 

Luiz Felype Gomes de Almeida Jupira Gomes 

Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha 
Bernardo 

José Cabral Filho 

Natália Achcar Monteiro Silva Renata Marquez 

Raquel Tomanik Fernanda Borges 

MESTRADO 
Estudante Orientador 

Bernardo Neves de Paula Natacha Rena 

Carolina Furtado Pereira A definir (*) 

Danilo de Carvalho Botelho Almeida Roberto E. Santos 

Eduardo Maia Memória Renato César de Souza 

Eric Ferreira Crevels Silke Kapp 

Fernanda Cristina de Souza Paz Altamiro Bessa 

Gabriel Pundek Scapinelli Renata Marquez 

Juliana de Faria Linhares Denise Morado 

Juliana Mattos Magnani Raquel Garcia 

Laís de Kunzendorff e Souza Lima Renato César de Souza 

Leonardo Luis Avendanha Gabrich Ferreira Jupira Gomes 

Luana Rocha de Souza Frederico Canuto 

Lucas Bezerra Alves Ana Paula Baltazar 

Luiza Fernanda da Silva Roberto E. Santos 

Maria Cecilia Vidal Magalhães Lara Silke Kapp 

Mariana Dobbert Tidei Renata Marquez 

Marília Tuler Veloso Rita Velloso 

Marina Sanders Paolinelli Jupira Gomes 

Natália Alves da Silva Natacha Rena 

Patricia Cioffi de Mattos Ana Paula Baltazar 

Paula de Moreira Guimarães Natacha Rena 

Renata Nogueira Herculano Ana Clara Moura 

Thiago Alfenas Fialho Roberto E. Santos 

(*) Considerando que o Prof. Marcelo Pinto Guimarães, que seria indicado para orientar a 45 
estudante, teve aprovado seu credenciamento como professor colaborador do NPGAU e está 
orientando atualmente dois alunos, esgotando a cota permitida de orientações para professores 
colaboradores, a definição do orientador da estudante Carolina Furtado Pereira, será deliberada 
oportunamente. ITEM 4. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDOS. O Colegiado designou a seguinte Comissão de Bolsas/2016 do NPGAU: Profs. Drs. 50 
Denise Morado Nascimento (Coordenadora), Roberto Eustaáquio dos Santos (Representante 
Docente) e Doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva (Representante Discente). ITEM 5. 
RELATÓRIO DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE PROGRAMAS STRICTU SENSU DA 
ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN DA CAPES, REALIZADA EM 08/06/2016. 
A Profa. Denise Morado apresentou o seguinte relato de reunião dos Coordenadores de 55 
Programas strictu sensu da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design da Capes, realizada em 
08/06/2016: 



“RELATO DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE PROGRAMAS STRICTU SENSU DA 
ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN DA CAPES 60 

Universidade São Judas Tadeu, SP, 08 de Junho de 2016 
Pauta: 

1. Informes 
2. Reunião do CTC (Conselho Técnico-Científico da Educação Superior) 
3. GT’s em andamento – Diretrizes de avaliação, Árvore do Conhecimento e Livros 65 
4. Avaliação Quadrienal 
5. Apresentação do calendário APCN 
6. Documentos aprovados Qualis 
7. Documento de área 
8. Avaliação de Livros 70 
9. Internacionalização 

--------------------------- 
1. Informes 

a. Novo Presidente da Capes – Abilio Baeta Neves (UFGRS) 
b. Novo Diretor de Avaliação – Anderson Leonidas Gomes (UFPE)-não tomou posse 75 
c. Nova reunião dos coordenadores – Outubro/2016 
d. Dificuldade de obter informações técnicas da CAPES em razão da troca das 

equipes (três equipes entre set.2015 e jun.2016) 
e. Os documentos apresentados na reunião estarão na página da CAPES 

2. Reunião do CTC (Conselho Técnico-Científico da Educação Superior): 01 a 03 de junho, 80 
Relato Prof. Wilson Caracol 

a. 49 coordenadores de área + equipe técnica 
b. APCN – pendências e pareceres  
c. Houve mudanças na metodologia para cálculos das bolsa sanduíche, 

financiamento, editais de eventos, etc., mas não foram apresentadas para os 85 
coordenadores. 

d. Mudanças nos PAEP e PROEXT – que será por edital e não mais por fluxo 
contínuo. 

e. Revisão Critérios Qualis Periódicos – formalização e aprovação de cada área, com 
reconhecimento das especificidades de cada área. 90 

f. Houve a tentativa, por parte da CAPES, de se propor um Qualis Único: no total de 
18 votos, 16 foram contrários (apenas o presidente da CAPES e o Diretor de 
Avaliação foram a favor). 

g. Revisão do Qualis após a avaliação dos dados de 2016. 
h. Criação da Comissão Especial para Análise do Sistema e Processo de Avaliação 95 

de Qualidade da Pós-Graduação Brasileira 
3. GT’s em andamento 

a. Há 12 GT’s em andamento – os relatórios serão encaminhados 
b.  Diretrizes de avaliação - Relato Profa. Maria Cecilia Loschiavato dos Santos – 

Design USP 100 
- Comissão Avaliação Nacional (mais de 5800 programas em 48 áreas, com 30 
avaliadores em cada área): em razão de dificuldades operacionais e financeiras 
estão pensando em alternativas para avaliação a partir de indicadores extraídos do 
Sucupira (ainda como estudo conceitual) 
- métricas e ferramentas propostas pela antiga DAV para a Comissão Nacional com 105 
o objetivo de criar diretrizes nacionais (ainda não serão incorporadas mas 
discutidas em reunião do dia 28/06/2016) 
- há uma preocupação em explicitar as especificidades da área (projeto, patentes, 
serviços, etc.) 

c. Árvore do Conhecimento – Relato Prof. Triska 110 
d. Livros – Relato Prof. Wilson Caracol 

- dificuldades: inconsistências no Sucupira; o dado é colocado na plataforma mas 
não é capturado pelo sistema. 

4. Avaliação Quadrienal – Relato Prof. Wilson Caracol 
a. Já começou a partir de 01/06 115 
b. Calendário 2016 

Maio – submissão APCN 
Junho – Reunião CTC 
Setembro – Avaliação Qualis para 2015 ou até 06/2016 
Outubro – Preparação Quadrienal 120 



Novembro – Pré-agenda de reuniões sobre o sistema de avaliação 
Dezembro – Reunião CTC 

c. Calendário 2017 
13/01 – fechamento Sucupira 
20/01 – homologação PRPG 125 
Fevereiro – glosa das produções 
13/03 a 07/04 – Atualização Qualis 
10/05 a 09/06 – submissão APCN 
Junho/Julho – avaliação quadrienal 
Agosto – homologação CTC 130 
25/08 – divulgação quadrienal 

d. Fechamento Sucupira em 13/01: houve forte reação dos coordenadores na 
aceitação do calendário que prejudica a inserção de dados referentes aos últimos 
meses do ano. Houve a sugestão de se criar uma janela em ABRIL para inserção 
ou ajuste de dados 135 

e. O calendário será enviado por email e disponibilizado na página CAPES 
f. Egressos: insere-se na plataforma como participante externo e, por isso, sua 

produção não é considerada na avaliação. Houve a sugestão de mudanças na 
plataforma quanto a isso. 

5. Apresentação do calendário APCN – Relato Prof. Triska 140 
a. APCN – pendências e pareceres (na nossa área; 6 propostas de programas, sendo 

3 mestrados profissionais, 1 Dinter e 1 Minter) 
b. Agosto – Respostas APCN 

6. Documentos aprovados Qualis – Relato Prof. Wilson Caracol 
a. pressuposto da avaliação das publicações: vetores de visibilidade da produção 145 

intelectual da pós-graduação 
b. definição do que é periódico: segue NBR 6021 
c. base atual aprovada até 11/2017 
d. todos os periódicos inseridos no Sucupira foram considerados e classificados 

conforme os critérios (serão encaminhados por email e divulgados na página da 150 
CAPES). 

e. Bases de indexação (está no documento de área, disponível na página da CAPES) 
f. Eventos/anais: houve provocação no sentido de se entender a importância e 

relevância dos anais dos eventos já que é importante produção principalmente dos 
mestrados, em razão dos tempos necessários para amadurecimento dos trabalhos 155 
e prazos curtos de inserção nos programas para a publicação em periódicos. 
Houve a sugestão de criação de comissão para tratar do tema. 

g. Produção técnica/artística: não há consenso. 
h. Há problemas técnicos no Sucupira na extração de dados das publicações. 
i. Fechamento Sucupira em 13/01: prejudica a inserção de publicações referentes aos 160 

últimos meses de cada ano. Produções de 2/ sem. 2016 que não tiverem sido 
publicadas, entra na próxima avaliação. Problema: não há como avaliar, na prática, 
produções retroativas. 

7. Documento de área 
a. Nada foi discutido, gerando reação negativa dos coordenadores presentes. 165 
b. Houve mudanças na ficha de avaliação que serão encaminhadas por email – não 

foram apresentadas nem discutidas 
8. Avaliação de Livros 

a. não há consenso na avaliação: posfácio, prefácio, editoriais, coleção, coletâneas, 
capítulos temáticos, reedição, abrangência e divulgação 170 

b. proposta de níveis de avaliação em L1 (inferior) a L4 (superior) 
c. divisão inicial: avaliação quantitativa forma (dados secos: editora, número de 

páginas, autores, etc.) e qualitativa (conteúdo – impactos, relevância e inovação) 
9. Internacionalização 

a. Vai haver indicadores? Como entrará na ficha de avaliação?  175 
b. Hoje há mais discurso (quase o mantra da CAPES) do que inciativas concretas de 

apoio ou conferência de resultados efetivos nas avaliações. 
c. Diretrizes de internacionalização feita pela CAPES serão encaminhadas por email 

Comentários: os representantes de área declararam que as decisões da CAPES tem sido 
repassadas sem qualquer possibilidade de interferência. Conforme posicionamento dos 180 
representantes da área, as questões relativas aos cortes orçamentários, às estruturas conceituais 
da plataforma Sucupira, à operacionalização do calendário, aos impactos decorrentes do presente 



cenário político nas avaliações dos programas, etc. foram consideradas importantes, mas do 
âmbito de cada pró-reitoria de pós-graduação, não cabendo a eles se manifestarem, o que 
provocou incômodos importantes por parte de alguns coordenadores. Sugeriram que essas 185 
questões devam ser levadas a cada pró-reitoria”. 

ITEM 6. RELATÓRIO DO VIII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E PESQUISA EM 
ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS (VIII SEPEPUR), ORGANIZADO PELA ANPUR E 
REALIZADO DE 18 A 20/05/2016. A Profa. Jupira Gomes de Mendonça encaminhou o seguinte 
Relatório do VIII Seminário de Avaliação do Ensino e Pesquisa em Estudos Urbanos e Regionais 190 
(VIII SEPEPUR), Organizado pela ANPUR – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Planejamento Urbano e Regional - e Realizado de 18 a 20/05/2016: 

“O Seminário foi realizado em Porto Alegre, entre os dias 18 de 20 de maio. Encerrado o 
seminário, foi realizada Assembleia Geral da ANPUR.  
Participou como representante do NPGAU, a Professora Jupira Gomes de Mendonça.  195 
O seminário constou de duas mesas-redondas e de três grupos de trabalho, organizados na forma 
de workshop.  
Mesa Redonda 1: A formação para o planejamento territorial no Brasil – professores Rosana 
Denaldi (UFABC); Geraldo Magela Costa (UFMG); João Farias Rovati (UFRGS). A Professora 
Rosana Denaldi apresentou a experiência dos cursos de graduação e pós-graduação 200 
(Bacharelado em Planejamento Territorial e PG em Planejamento e Gestão do Território); o 
Professor Geraldo Magela Costa apresentou a experiência de participação da UFMG no Plano 
Metropolitano da RMBH e o Professor João Rovati apresentou uma reflexão sobre o campo 
disciplinar do planejamento urbano e o diálogo entre arquitetura e urbanismo. 
Mesa Redonda 2: A formação para o planejamento territorial na Argentina, Chile e Colômbia: 205 
diálogos, experiências e perspectivas – Arquiteto Juan Diego Lopera (Colômbia); Professores 
Arturo Orellana Ossandon (PUC/Chile) e Ana Maria Rigotti (UNR/Argentina). Foram feitas 
apresentações sobre o estado da arte do planejamento territorial e a inserção da universidade em 
cada país. Chama a atenção o estágio relativamente mais avançado de planejamento territorial na 
Colômbia e a participação da universidade na elaboração de planos territoriais. O professor 210 
Orellana apresentou uma sistematização dos principais temas tratados no periódico EURE 
(desenvolvimento, planejamento e desigualdade, até 2000, e gestão, projeto e desigualdade na 
última década), e levantou questionamentos sobre os objetivos da universidade: formar 
profissionais, com instrumental para a planificação, ou acadêmicos.  
Os workshops foram divididos em três temas:  215 

1) A pós-graduação e as políticas de fomento das agencias financiadoras: atualidades e 
perspectivas 

2) Desafios do ensino em estudos urbanos e regionais na contemporaneidade: tendências e 
implicações (na primeira tarde, predominou a discussão sobre internacionalização nas pós-
graduações – do que se trata, quais são os seus limites, o que deve ser realizado) 220 

3) Os rumos no ensino e pesquisa em estudos urbano e regional e sua relação com a sociedade 
civil: permanências e desafios (na segunda tarde, predominou a discussão sobre a importância 
da atividade de extensão, e resultou na proposta de uma sessão temática no próximo Encontro 
da ANPUR). 

A Assembleia Geral da ANPUR teve a seguinte pauta: 225 
1. Relato geral da diretoria das atividades realizadas 
2. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre os meses de maio, junho e julho de 2015 da 

gestão anterior (aprovado) 
3. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre os meses de agosto/2015 a abril/2016, da 

gestão atual (aprovado) 230 
4. Relato sobre a organização do XVII Encontro Nacional da ANPUR (será realizado em São 

Paulo, entre 22 e 26 de maio de 2017, com o tema Desenvolvimento, crise e resistência: quais 
os caminhos do planejamento urbano e regional? 

5. Relato sobre o II Encontro das Revistas Científicas de Planejamento Urbano e Regional, 
realizado também em Porto Alegre no dia 17 de maio (houve 42 participantes – além de trocas 235 
de experiências, discutiu-se a internacionalização e a necessidade de profissionalização dos 
periódicos e de elevar o padrão das editorias e de aumentar a divulgação; importância de 
fortalecer o diálogo Sul-Sul e de publicar em espanhol. 

6. Relato sobre o VIII SEPEPUR 
7. Propostas de filiações 240 
8. Outros assuntos 



Foi aprovada moção relativa à conjuntura nacional, já encaminhada aos programas. Foi lavrada 
ata da assembleia, cuja cópia poderá ser solicitada à direção da ANPUR”. 

ITEM 7. INFORME SOBRE PÁGINAS WEB DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. A 
Profa. Denise Morado informou que recebeu e-mail da PRPG, datado de 07/06/2016, informando 245 
que a CAPES realizou uma análise das páginas web dos Programas de Pós-graduação notas 6 e 
7 em termos de tradução de seu conteúdo para outros idiomas nos critérios: Nome do Programa 
de Pós-graduação e informações gerais; Escopo; Objetivo; Linha de Pesquisa; Disciplinas e 
respectivas ementas; Processo de Seleção. Os resultados obtidos indicaram que apenas 2% dos 
programas notas 6 e 7 apresentaram páginas em inglês e espanhol nestes seis critérios. Além 250 
disso, apenas 3% possuem a tradução de todos os critérios em inglês. A Profa. Denise Morado 
esclareceu que o Reitor da UFMG, Prof. Jaime Arturo Ramirez, em reunião realizada com a 
equipe da PRPG no início desta semana, se comprometeu a priorizar o projeto de reestruturação 
institucional dos sites dos programas de pós-graduação da universidade, de modo a atender a 
exigência da CAPES de tradução para o inglês e o espanhol. A Profa. Denise Morado comentou 255 
que o site da Escola de Arquitetura está com problemas, relatados pelo Prof. Renato César, que 
atualmente está responsável pela atualização do site do NPGAU; problemas estes recorrentes e 
de solução complexa, envolvendo a Diretoria e o Setor de Tecnologia e Informática da Escola. 
ITEM 8. RELATÓRIO DE REUNIÕES DE SECRETÁRIOS E COORDENADORES COM A PRPG. 
A Profa. Denise Morado informou que nos dias 20 e 27 de junho, a Pró-Reitoria de Pós-graduação 260 
da UFMG promoveu encontros de trabalhos, respectivamente, com os servidores que atuam nas 
secretarias e com os coordenadores dos programas de pós-graduação da Universidade. 

“O encontro com os secretários dos programas foi realizado no dia 20 de junho de 2016, de 14 às 
18 horas, na Sala de Sessões do 4º andar da Reitoria. Compareceu a Secretária do NPGAU, 
Maria Paula Borges Berlando. 265 
Compuseram a mesa da reunião o Reitor da UFMG, Prof. Jaime Arturo Ramírez, a Pró-reitora, 
Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira e o Pró-reitor adjunto Humberto Osório Stumpf. 
A reunião teve por objetivo promover uma discussão sobre as rotinas atuais da pós-graduação e 
uma atualização dos servidores sobre o estado da arte da pós-graduação na UFMG, além da 
apresentação da equipe da PRPG, com vistas ao alinhamento dos procedimentos administrativos 270 
do setor com as secretarias dos programas. 
O Reitor abriu a reunião destacando que nos últimos anos houve uma grande renovação no 
quadro de secretários dos programas de pós-graduação e reforçando o total apoio da Reitoria às 
questões atinentes à Pós-graduação da Universidade. 
Em seguida, a Pró-Reitora fez uma apresentação quali-quantitativa do que permeia a rotina da 275 
equipe da PRPG e dos 255 cursos de pós-graduação da UFMG, sendo 73 cursos de mestrado, 63 
de doutorado, 7 de mestrado profissional, 53 de pós-doutorado e 59 de especialização, totalizando 
2.813 professores e 12.205 alunos matriculados (dados de 27/04/2016). A Pró-Reitora comentou 
também sobre a distribuição dos cursos stricto sensu nas áreas de avaliação da CAPES e 
apresentou dados sobre a última avaliação trienal, destacando a excelência dos cursos da UFMG 280 
no cenário nacional, sendo que 73,2% dos cursos da Universidade estão classificados com notas 
5, 6 e 7 na avaliação da CAPES. 
Como segundo ponto de pauta, foram feitas as apresentações dos Setores que compõem a 
PRPG por seus respectivos Chefes: 
1. Secretaria Administrativa (Paula Christina Fernandes Bruno) – responsável pelos processos de 285 
reconhecimento de diploma. Apresentação da nova dinâmica de agendamento e protocolização 
dos processos por meio eletrônico, no site da PRPG, e dados sobre o número de processos 
recebidos nos últimos anos. Apresentação de Parecer do Conselho Nacional de Educação, datado 
de 09/05/2016, regulamentando os processos de reconhecimento de diploma e estabelecendo 
prazo de 180 dias para a sua conclusão, com previsão de penalidades para o seu 290 
descumprimento. A PRPG também deve emitir nova Resolução sobre a matéria, adequando-se ao 
Parecer do CNE. 
2. Secretaria do Gabinete (Rosane Ferreira Menezes) – responsável pelo agendamento de 
reuniões com os pró-reitores, processos de defesa direta de tese, Prêmio UFMG de Teses e por 
secretariar as reuniões da Câmara de Pós-graduação. Destacou o fato de a Câmara não ser 295 
instância recursal: os interessados em apresentar recurso contra decisão do Colegiado devem se 
dirigir à Congregação da Unidade e, posteriormente, ao CEPE. 
3. Setor de Expedição de Diplomas e Certificados (Jefferson de Oliveira) - Apresentação dos 
trâmites dos processos de expedição de diploma, destacando que a demora na expedição deve-
se à grande demanda: por ano são expedidos 6.000 diplomas de mestrado e doutorado e 300 



certificados de especialização pela PRPG e 15.000 diplomas (de graduação e pós-graduação) são 
registrados no DRCA. Os Certificados de Residência Pós-Doutoral são registrados na própria 
PRPG e não tramitam no DRCA. 
4. Setor Financeiro (Anselmo Portilho) – a partir de 2010, com a proibição de transferência dos 
recursos da CAPES para a Fundep, o setor passou a providenciar o pagamento de diárias, faturas 305 
de passagens, pagamento de notas fiscais de publicação dos Editais de Seleção, prestação de 
contas dos recursos do PROAP (que está com novo formulário). O setor também realiza o 
preenchimento do “Termo de Execução descentralizada no SIMEC”, necessário para o 
recebimento dos recursos da CAPES. Em 2016 a CAPES solicitou uma diligência em relação a 
este Termo, razão pela qual os recursos ainda não foram recebidos pela agência e 310 
disponibilizados aos Cursos. Destacou os três estágios da despesa no Setor Público (empenho, 
liquidação e pagamento), a diferença entre recurso orçamentário e financeiro, e a importância de 
cumprimento dos prazos de prestação de contas de viagens. 
5. Setor de Compras (Águida Moreira) – responsável pelo processo de concessão de diárias e 
passagens, aquisição de livros através do Edital FAPEMIG e publicação dos Editais de Seleção. 315 
Destaque para as etapas e prazos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens-SCDP (14 
dias de antecedência, corridos) e do processo de prestação de contas (5 dias após o término da 
viagem). A inexistência de prestação de contas impede nova concessão de diárias e passagens 
ao beneficiário inadimplente e os programas inadimplentes por mais de 45 dias ficam 
impossibilitados de enviar novos pedidos de passagens/diárias. Observação sobre o fato de 320 
servidores com algum tipo de afastamento (férias ou licença) não poderem receber auxílio pelo 
SCDP. 
6. Setor de Bolsas (Guilherme Fernandes de Melo) – responsável pelo gerenciamento das bolsas 
de mestrado/doutorado/doutorado sanduíche/Pós-Doutorado da CAPES e FAPEMIG. Comentou a 
respeito dos prazos para envio de documentos à PRPG (cadastramento, renovação, 325 
cancelamento, suspensão e reativação de bolsas: até o 1º dia útil de cada mês; frequência: até o 
dia 11 de cada mês) e da necessidade de cadastramento dos bolsistas, pelas secretarias, no 
SUCUPIRA e, pelos alunos e orientadores, na Plataforma Everest/Fapemig, como pré-requisito 
para o cadastramento, pela PRPG, no SAC/CAPES (Sistema de Acompanhamento de 
Concessões). Destaque para a questão do vínculo empregatício (é permitido, desde que posterior 330 
à atribuição da bolsa e autorizado por orientador e coordenador e relacionado à área de pesquisa 
do aluno e, no caso da FAPEMIG, somente para alunos que venham a exercer cargo de professor 
substituto em instituições de ensino superior, cargo de professor da Rede Pública de Educação 
Básica e bolsa de tutoria da Universidade Aberta do Brasil. Nova rotina a ser estabelecida: a 
UFMG deve se adequar à nova exigência da CAPES de apresentação de laudo de Junta Médica 335 
para os casos de bolsistas que não concluírem o curso por problemas de saúde. Comentou que 
as agências estão aperfeiçoando os mecanismos para restituição dos valores da bolsa para 
alunos desistentes, acrescidos de juros (altos). 
7. Secretaria de Apoio à Internacionalização (Ana Terto) – setor relativamente novo da PRPG, 
responsável pelos Editais de ingresso de alunos através de convênios internacionais (GCU, 340 
COFECUB, PEC-PG, etc.). Setor foi criado para apoiar os programas de pós-graduação em 
atividades voltadas a sua internacionalização: presença de professores estrangeiros, palestras, 
cursos, minicursos, oferta de disciplinas em língua estrangeira, processos seletivos para 
estrangeiros, etc. Comentário do Pró-Reitor Adjunto sobre a necessidade dos sites dos cursos 
terem tradução para o inglês e espanhol (exigência da CAPES) e de projeto da PRPG em 345 
conjunto com o CECOM para a padronização dos sites dos cursos de pós-graduação e apoio aos 
cursos que quiserem aderir a este modelo para a tradução para o inglês/espanhol e manutenção 
dos sites. 
8. Assessoria Acadêmica (Zélia Pires da Silveira) – setor responsável por assessorar os pró-
reitores e a Câmara de Pós-graduação nos assuntos acadêmicos. Analisa os processos de 350 
criação e reestruturação dos cursos, criação/modificação/exclusão de disciplinas, modificações 
nos regulamentos dos cursos, abertura de vagas para os exames de seleção, credenciamento de 
docentes, acordos/convênios que dizem respeito à pós-graduação, mudança de nível de mestrado 
para doutorado, editais dos exames de seleção. Pontos colocados em discussão: alunos 
intercambistas: necessidade de carta de aprovação do Colegiado (vaga adicional) e atenção para 355 
a documentação (visto) que comprove situação regular do aluno no país; credenciamentos 
retroativos: retrabalho (ajustes de datas no Sistema Acadêmico passarão a ser feitos pelas 
secretarias); editais de seleção não serão mais analisados pela Sra. Rose que está se desligando 
da UFMG (A PRPG solicita que os cursos enviem os editais com antecedência em relação à data 
de início das inscrições). A PRPG está desenvolvendo projeto para informatizar os processos de 360 
seleção, desde a etapa de inscrição dos candidatos até o registro dos candidatos aprovados; 
Relatório SUCUPIRA-Capes: a avaliação da CAPES passou a ser quadrienal (2013-2106) e o 



relatório de 2016 deve ser enviado à PRPG (para chancela e envio à CAPES) em  janeiro de 
2017. 
Após a apresentação dos setores, a Pró-Reitora abriu espaço para discussões, que se 365 
concentraram na data de entrega do Relatório SUCUPIRA, que irá coincidir com o período de 
férias das secretarias e dos professores. A Pró-Reitora disse que pretende promover outros 
encontros de trabalho com os cursos de pós-graduação e que o próximo deve acontecer no 
segundo semestre, com secretários e coordenadores em conjunto, justamente para tratar da 
questão do Relatório Sucupira”. 370 

Com relação à reunião da equipe da PRPG com os Coordenadores de Programas de Pós-
graduação, ocorrida no dia 27 de junho de 2016, de 14 às 18 horas, no Auditório A1 do 
CAD/UFMG, com a presença do Reitor da UFMG, Prof. Jaime Arturo Ramírez, da Pró-reitora, 
Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira e do Pró-reitor adjunto Humberto Osório Stumpf, a 
Profa. Denise Morado relatou os pontos mais importantes discutidos no encontro. Na reunião, 375 
além da questão dos sites dos programas, já comentado no item anterior, o Reitor, Prof. Jaime 
Ramírez, anunciou a liberação de um recurso emergencial aos Programas de Pós-graduação na 
ordem de R$1.000.000,00 mediante apresentação pelos cursos de demandas justificadas. Os 
Programas deverão enviar requisição através de formulário a ser encaminhado pela PRPG, onde 
apresentarão suas necessidades emergenciais, devidamente justificadas, para as quais solicita o 380 
apoio da UFMG durante o ano de 2016 (os recursos precisam ser aplicados durante o ano civil, 
com empenho em tempo hábil). Podem ser solicitados: valores para cobrir despesas com defesas 
de doutorado (mestrado apenas se é o único nível) ou com atividades acadêmicas (disciplinas 
p.ex.); manutenção de equipamento multiusuário (utilizado por vários discentes/docentes do 
PPG); outros itens emergenciais, desde que devidamente justificados pelo Programa. O limite 385 
previsto é de R$20.000,00 por Programa de Pós-graduação. Só serão aprovados os montantes 
relativos a despesas justificadas como emergenciais e com os custos totais especificados. 
Também no encontro foi comentada a questão do calendário do Relatório SUCUPIRA, 
especialmente a exigência de fechamento do Relatório de 2016 em janeiro próximo. A Pró-Reitora 
se comprometeu a encaminhar uma manifestação à CAPES mostrando as dificuldades que os 390 
programas enfrentarão com relação ao fechamento do Relatório em janeiro. Também foi 
comentado que os dados extraídos do SUCUPIRA estão com inconsistências graves, 
particularmente no que diz respeito à publicação dos egressos, que não está sendo contabilizada 
na produção dos programas. A Pró-Reitora, Profa. Denise Oliveira, informou que também irá se 
manifestar a respeito junto à CAPES. ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. A) Alteração no 395 
Regulamento do Prêmio CAPES de Teses/2016. A Profa. Denise Morado informou que a 
CAPES editou Portaria, alterando o Regulamento do Prêmio CAPES de Teses/2016, retirando a 
exigência do artigo derivado da tese como pré-requisito para a inscrição. Desta forma, os 
programas de pós-graduação deverão efetuar novamente a indicação da tese no site da agência. 
O Colegiado ratificou a escolha da tese de Carlos Alberto Batista Maciel intitulada 400 
“Arquitetura como infraestrutura”, defendida em 06/03/2015, para concorrer ao Prêmio, 
conforme Ata da Comissão de Seleção da Tese, em anexo. B) Fórum de Egressos. A Profa. 
Denise Morado externou sua intenção de não realização do Fórum de Egressos neste momento, 
considerando a baixa resposta obtida em relação à solicitação aos egressos de envio de artigos 
(foram recebidos somente dez) e preenchimento de questionário informando sua atividade atual e 405 
apresentando sua avaliação do curso (38 questionários enviados para um universo de 275 
egressos). A Professora comentou que a CAPES exige dos programas uma política de diálogo 
com seus egressos, mas sugeriu ao Colegiado rediscutir em uma próxima reunião alguma outra 
forma de realização deste fórum com os egressos. O Colegiado decidiu pelo cancelamento da 
realização do III Fórum de Egressos do NGPAU em 2016, considerando a resposta dos 410 
estudantes ao evento bem abaixo das expectativas, e enviar correspondência aos estudantes que 
encaminharam artigos para o evento agradecendo a colaboração, com a expectativa de poder 
contar com a sua participação em uma outra oportunidade. C) Homologação de oferta de 
disciplina – 2/2016. O Colegiado homologou a inclusão da seguinte disciplina na oferta do 2º 
semestre de 2016, proposta pelo Prof. Renato César Ferreira de Souza. A Profa. Denise Morado 415 
esclareceu que aprovou a oferta da disciplina ad referendum considerando que o Colegiado havia 
aprovado esta disciplina para oferta no 2º semestre de 2015, embora a disciplina não tenha 
ocorrido, considerando não ter tido alunos matriculados: 



 420 
ARQ809 – Turma E – 30 horas/02 
créditos & ARQ809 – Turma F – 30 
horas/02 créditos 
Total: 60 horas/04 créditos 
Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I & II: Saúde e espaço 
urbano - abordagens 
interdisciplinares 

Renato 
César 
Ferreira de 
Souza e 
outros 
professores 
convidados 

2ª feira 

Agosto: 22,29 
Setembro: 05,12,19,26 
Outubro: 03,10,17,24,31 

Novembro: 07, 21 

14h00/ 
18h00 

 
A Profa. Ana Paula Baltazar informou que está com dificuldades de liberação de verba por parte 
da FAPEMIG para financiar a vinda da Profa. Katharine Willis, da Plymouth University, para 
ministrar a disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Digital Neighbourhoods no início 
de agosto. No caso de não solução desta dificuldade, a disciplina poderá ser cancelada. D) Vagas 425 
para o Exame de Seleção/2017. A Profa. Denise Morado apresentou a aprovação ad referendum 
da Câmara de Pós-graduação da UFMG em 16/06/2016 para a abertura de 33 vagas para o 
NPGAU, a serem ofertadas no segundo semestre de 2017, sendo 23 vagas para o Mestrado e 10 
vagas para o Doutorado. E) Requerimentos de Aproveitamento de Estudos. O Colegiado 
aprovou o Requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pelo mestrando Estevam 430 
Quintino Gomes Júnior, com a anuência de seu orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho, 
referente à seguinte disciplina cursada em regime de Disciplina Isolada, anteriormente ao seu 
ingresso no NPGAU: Arquitetura, tecnologias digitais e cultura contemporânea – PRJ808 – 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2015, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. O 
Colegiado aprovou o Requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela mestranda 435 
Polyana Pereira Coelho, com a anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia Gonçalves, 
referente à seguinte disciplina cursada em regime de Disciplina Eletiva enquanto aluna do Curso 
de Especialização em Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplicados ao Ambiente 
Construído da EA/UFMG, anteriormente ao seu ingresso no NPGAU: Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Conservação e Preservação Ambiental e Patrimonial e os instrumentos de gestão – 440 
ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2015, com aproveitamento de 98 pontos, 
conceito A. F) Solicitação de auxílio financeiro. O Colegiado avaliou as solicitações de auxílio 
financeiro encaminhadas pelos seguintes estudantes, considerando o teto máximo de R$1.000,00 
para auxílios financeiros para alunos de Doutorado e R$500,00 para alunos de Mestrado, 
conforme aprovado na última reunião: (a) Doutoranda Nicole Andrade da Rocha: Solicitação de 445 
Auxílio para apresentação de trabalho nos seguintes eventos: (i) “O uso de geotecnologias para 
políticas e projetos urbanos: vocações de uso dos fragmentos de vegetação” no PLURIS-
Contrastes, contradições, complexidades, desafios urbanos no século XXI, a ser realizado em 
Maceió/AL no período de 05 a 07 de outubro de 2016. (ii) “Association between a spectral index 
and a landscape index for mapping and analyses of urban vegetation cover” na INPUT – 9ª 450 
International Conference on innovation in urban and regional planning, a ser realizada em 
Turin/Itália de 14 a 15 de setembro de 2016. (iii) “NDVI application potential in the definition of 
vegetation fragments of vocations and needs identification for urban green areas” na International 
Conference on Green Urbanism, a ser realizada em Roma/Itália de 12 a 14 de outubro de 2016. A 
Profa. Denise Morado esclareceu que, em 09/12/2015, foi concedido auxílio de R$ 2.457,00 para 455 
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 o recurso foi devolvido à 
FAPEMIG. Considerando deliberação do Colegiado em sua última reunião, foi aprovada a 
concessão de um total de R$1.000,00 para a estudante apresentar os trabalhos nos eventos. b) 460 
Doutoranda Patrícia Daniele Urias Pinto: Solicitação de Auxílio para apresentação do trabalho 
“Os profissionais portugueses na Capitania de Minas Gerais: as relações profissionais, no 
universo da construção, na primeira metade do século XVIII” no 2º Congresso Internacional de 
História da Construção luso-brasileira, a ser realizado em Porto/Portugal no período de 14 a 16 de 
setembro de 2016. O Colegiado indeferiu a solicitação, considerando que a estudante já recebeu 465 
um total de R$3.700,00 de recursos financeiros do NPGAU para apresentação de trabalhos em 
congressos em 2013, 2014 e 2015, no país e no exterior, e pesquisa de campo em 2014 em Ouro 
Preto/São João Del Rei. G) PLANILHAS DE RECURSOS – prestação de contas e 
planejamento de gastos/2016. A Profa. Denise Morado apresentou planilhas com a prestação de 
contas dos anos de 2014 e 2015 e com a previsão de gastos para o ano de 2016. Considerando 470 
as despesas previstas e o histórico de gastos dos dois últimos anos, o Colegiado decidiu 
encaminhar à PRPG o auxílio emergencial de R$ 20.000,00 relatado anteriormente na reunião, 



sendo: R$6.000,00 para a participação de membros externos em bancas de defesa de tese; 
R$10.000,00 para auxílios financeiros para os estudantes apresentarem trabalhos em eventos 
científicos e  R$4.000,00 para auxílios financeiros para alunos realizarem visita técnica para coleta 475 
de dados para as teses/dissertações. H) Aprovação de Relatório de Residência Pós-Doutoral. 
O Colegiado aprovou o Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral realizado por Isabel Amália 
Medero Rocha, sob a supervisão do Prof. José dos Santos Cabral Filho, sobre o tema “Prototipia 
e fabricação digital: as transformações da prática pedagógica no ateliê de projeto”, no período de 
01 de agosto de 2015 a 31 de maio de 2016. I) Agendamento de reuniões 2/2016. O Colegiado 480 
aprovou a seguinte agenda de reuniões para o 2º semestre letivo de 2016: 08 de agosto; 05 de 
setembro; 03 de outubro; 07 de novembro e 05 de dezembro, todas com início as 14h30. Nada 
mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, 
Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 485 
pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 30 de junho de 2016. 

 


