
Ata da 6ª/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 08 de agosto 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), Celina Borges Lemos e Silke Kapp e os Representantes Discentes 
Convidados: Doutorando Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo e Estevam 
Quintino Gomes Junior. 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 5ª/2016 
reunião do Colegiado, realizada em 30/06/2016. Em seguida, foram colocados em discussão os 10 
itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 
TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 
Defesa de Tese de: Daniel Medeiros de Freitas, intitulada “Desvelando o campo de poder dos 
Grandes Projetos Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, e defendida em 
01/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise 15 
Morado Nascimento (EA-UFMG - Orientadora), Juliana Torres de Miranda (EA-UFMG), Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG), Mariana 
de Azevedo Barreto Fix (UNICAMP) e Maria Beatriz Cruz Rufino (FAU-USP). O trabalho teve a 
“Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “Indicação para 
publicação em livro e artigos”. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, intitulada “Dos excessos de 20 
arquitetura ao desaparecimento dos edifícios”, e defendida em 04/08/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Maria Lúcia Malard (EA-UFMG - 
Orientadora), José de Anchieta Corrêa (FAFICH-UFMG), Guilherme Carlos Lassance dos Santos 
Abreu (FAU-UFRJ), Angelo Bucci (FAU-USP) e Fernando Luiz Camargos Lara (Universidade do 
Texas). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes comentários 25 
adicionais: “A banca recomenda a publicação do trabalho”. Defesa de Dissertação de: Carolina 
Helena Miranda e Souza, intitulada “Os ideais da Reforma Urbana na legislação e prática 
governamental em Belo Horizonte”, e defendida em 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). O trabalho 30 
teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “A banca 
considera que o trabalho traz boas contribuições e tem potencial para desdobrar-se em novas 
pesquisas e publicações”. Brenda Melo Bernardes, intitulada “Memória, cotidiano e as propostas 
institucionalizadas direcionadas ao bairro Lagoinha em Belo Horizonte/MG: múltiplas visões de um 
mesmo lugar”, e defendida em 07/07/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 35 
Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG-orientadora), Altamiro Sérgio Mol 
Bessa (EA-UFMG) e Alexandra do Nascimento Passos (UniBH/Una). O trabalho teve a 
“Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “Tema 
relevante, bem desenvolvido com abertura para posteriores estudos”. Helena Fátima Alves 
Martins Miranda Lana, intitulada “Uma experiência de produção de espaço coletivo na Ocupação 40 
Dandara: a comunidade real como horizonte teórico de uma assessoria”, e defendida em 
12/07/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Ana Paula 
Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Silke Kapp (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura 
Costa (IGC-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Joana Barbosa 
Vieira da Silva, intitulada “Tudo isso era maré: origens, consolidação e urbanização de uma 45 
favela de palafitas em São Luís do Maranhão”, e defendida em 14/07/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Silke Kapp (EA-UFMG-orientadora), 
Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG) e Carlos 
Frederico Lago Burnett (UEMA). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. 
Exame de Qualificação de Doutorado de: Fabiana Oliveira Araújo, intitulado “Capital, Estado e 50 
Meio Ambiente: forças divergentes e consequências no planejamento regional”, e defendida em 
14/07/2016 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). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Patrícia Daniele Urias Pinto, 55 
intitulado “O ambiente artístico-cultural em Portugal e em Minas Gerais: a atuação do mestre de 
obras português Francisco de Lima Cerqueira, na Vila de São João del-Rei/MG”, e defendida em 
02/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores André 
Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG-orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Magno 
Moraes Mello (FAFICH-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. ITEM 60 
2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS. Conforme aprovado na última reunião do 
Colegiado, o Exame de Qualificação de Doutorado de: Tadeu Starling Perdigão terá a Comissão 



Examinadora composta pelos Professores Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-
orientadora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Cláudio Bahia (PUC MG) e Júnia Cambraia 
Mortimer (UFBA). A apresentação foi marcada para o dia 29 de setembro próximo. A Profa. Celina 65 
Borges Lemos solicitou que o NPGAU colaborasse com a compra de passagem aérea para a 
Profa. Júnia Mortimer, considerando sua participação em duas bancas de defesa de dissertação e 
na qualificação do doutorando Tadeu Starling nos dias 29 e 30 de setembro. O Colegiado aprovou 
a solicitação. Em seguida, o Colegiado aprovou a composição das seguintes bancas 
examinadoras: Defesa de Dissertação de: Rafael Reis Bittencourt, a ser apresentado em 70 
28/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise 
Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Marcela 
Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG). A Profa. Denise Morado informou que fez convite ao Prof. 
MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (EA-UFMG) para participar como quarto membro da banca 
e que está aguardando a resposta do professor. Exame de Qualificação de Doutorado de: Ana 75 
Paula Silva de Assis, intitulado “A agência dos jogos: Participação e dissenso na produção 
política do espaço”, a ser apresentado em 16/09/2016 perante Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Silke Kapp 
(EA-UFMG) e Angela Cristina Salgueiro Marques (FAFICH-UFMG). Exame de Qualificação de 
Doutorado de: Paulo Roberto Sabino, intitulado “Design universal na arquitetura de exposições 80 
museológicas: aspectos inclusivos sob a perspectiva do público”, a ser apresentado em 
31/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Marcelo Pinto 
Guimarães (EA-UFMG-orientador), Amanda Pinto da Fonseca Tojal (USP) e Glaucinei Rodrigues 
Correa (EA-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Marília Pereira Andrade, a ser 
apresentado em 21/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 85 
Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-orientadora), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) 
e Letícia Julião (ECI-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Marcelo Duarte Borges 
Caixeta, a ser apresentado em 30/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-orientadora), Margarete Maria de 
Araújo Silva (EA-UFMG) e Tiago Castelo Branco (EA-UFMG). Exame de Qualificação de 90 
Mestrado de: Carolina Amarante Boaventura, a ser apresentado em 30/09/2016 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-
UFMG-orientadora), Marcelo Maia (EA-UFMG) e Juliana Torres (EA-UFMG). Exame de 
Qualificação de Mestrado de: Isabela de Assis Berg, a ser apresentado em 18/08/2016 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro (EA-95 
UFMG-orientadora), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-
UFMG). Continuando a discussão do item, o Colegiado aprovou a solicitação de adiamento do 
prazo de apresentação de Defesa de Tese de Iracema Generso de Abreu Bhering para 13 de 
dezembro de 2016, por motivo de doença em família e a solicitação de adiamento do prazo de 
apresentação do Exame de Qualificação de Mestrado de João Paulo Alves de Faria para o mês 100 
de novembro, solicitado pela orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, em função de 
dificuldades encontradas pelo aluno para integralização dos créditos em disciplinas considerando 
o fato de não residir em Belo Horizonte e seus compromissos profissionais em instituição de 
ensino superior. O Colegiado ressaltou a necessidade de informar à orientadora e aluno que a 
prorrogação da qualificação não significa adiamento do prazo final para a defesa de dissertação. 105 
Em seguida, a Profa. Dra. Denise Morado apresentou a situação de alunos que têm prazo para 
defesa/qualificação até 31 de agosto de 2016 e que não encaminharam sugestão de banca/data 
e/ou pedido de prorrogação: Doutorado: Defesa de Tese de Flávia Ballerini e Lígia Maria 
Xavier Milagres e apresentação da Qualificação de Mateus de Sousa Van Stralen. O Colegiado 
decidiu encaminhar correspondência aos orientadores, Profs. José dos Santos Cabral Filho e Ana 110 
Paula Baltazar dos Santos, solicitando uma posição a respeito, com a urgência possível. 
Mestrado: Defesa de Dissertação de Camila Matos Fontenele: O Colegiado decidiu encaminhar 
correspondência ao orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho, solicitando uma posição a 
respeito, com a urgência possível. Defesa de Dissertação de Laís Grossi de Oliveira: A Profa. 
Silke Kapp, orientadora, apresentou sugestão de banca examinadora para a Defesa de 115 
Dissertação composta pelos Profs. Drs. Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG), Rita de 
Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e pelo Mestre Igor Pereira, como quarto membro da banca, e 
solicitou que a apresentação fosse realizada no final de setembro próximo. O Colegiado aprovou a 
solicitação e a composição da banca examinadora. Luna Esmeraldo Gama Lyra: A Profa. Silke 
Kapp, orientadora, apresentou sugestão de banca examinadora para a Defesa de Dissertação 120 
composta pelos Profs. Drs. Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Ana Maria Rabelo Gomes 
(FAE-UFMG – através de skype) e solicitou que a apresentação fosse realizada no final de 
setembro próximo. O Colegiado aprovou a solicitação e a composição da banca examinadora. 
Luiz Eduardo Soares de Araújo: A Profa. Fernanda Borges de Moraes, orientadora, informou 



que está fazendo a leitura final do trabalho e que está com dificuldade de definir um componente 125 
da banca, devendo formalizar a apresentação da defesa de dissertação em breve. ITEM 3. 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA COMISSÃO DE BOLSAS/2016 E DISCUSSÃO SOBRE 
MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS AO RESULTADO. A Profa. Denise Morado informou que a 
Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo-NPGAU, 
composta pela professora Denise Morado Nascimento (Coordenadora do NPGAU), professor 130 
Roberto Eustaáquio dos Santos (Representante docente) e pela Doutoranda Vanessa Regina 
Freitas da Silva (Representante discente) reuniu-se em 05 de julho de 2016 para deliberar sobre a 
distribuição da cota de bolsas do NPGAU em 2016. Em seguida, apresentou a Ata da Comissão 
de Bolsas com o resultado da distribuição da cota (em ANEXO), que foi aprovada pelo Colegiado. 
A Professora ressaltou que a decisão da Comissão se baseou na Resolução 04/2015 do NPGAU, 135 
de 10/11/2015, que “Regulamenta o processo de alocação de bolsas de estudo CAPES, CNPq e 
Fapemig e estabelece critérios para sua renovação”, onde o principal critério para a distribuição 
das bolsas reside na classificação obtida pelos estudantes no processo seletivo. No caso da 
distribuição da cota do curso de Mestrado, as demandas das turmas ingressas em 2016 e 2015 
foram pareadas chegando-se a um empate entre os estudantes classificados em décimo-terceiro 140 
lugar nos respectivos exames de seleção, e a Comissão decidiu por designar a bolsa ao 
requerente mais antigo no Programa. O representante discente convidado, doutorando Augustus 
Fernandes Rocha Bernardo disse que, na época, não solicitou a bolsa de estudos porque está 
recebendo bolsa de outro convênio até o mês de outubro próximo. Perguntou se poderia pleitear a 
bolsa que ficará disponível em janeiro/2017, conforme consta da Ata da Comissão. O Colegiado 145 
informou que no final do ano fará outra consulta a todo o corpo discente para a manifestação de 
interessados em se candidatar a esta bolsa, que será designada conforme os critérios da 
Resolução 04/2015. Continuando a discussão do item, a Profa. Denise Morado esclareceu que, 
após a divulgação do resultado, a Coordenação do NPGAU recebeu e-mail dos estudantes 
Estevam Gomes, Tiago Cícero, e Anna Lobato, da turma de Mestrado de 2015, colocando seu 150 
descontentamento com o critério adotado pela Comissão para a distribuição das bolsas, 
argumentando que os alunos veteranos deveriam ter prioridade para o recebimento da bolsa e 
contestando o fato de a Comissão ter pareado a colocação dos alunos que ingressaram no curso 
através de processos seletivos diferenciados. A Coordenadora esclareceu que não respondeu aos 
e-mails de imediato em função de suas férias. Em 21 de julho último, a representante discente na 155 
Comissão, doutoranda Vanessa Freitas, encaminhou e-mail à Coordenação do NPGAU 
informando que o mestrando Estevam Gomes havia encaminhado correspondência a todos os 
pós-graduandos expondo a insatisfação com o critério definido para a distribuição das bolsas e 
solicitando a revisão desse critério. A doutoranda informou que vários colegas responderam à 
correspondência concordando com a posição do estudante Estevam Gomes. O Prof. Roberto 160 
Eustaáquio, representante docente da Comissão, respondeu ao e-mail da doutoranda reiterando 
que o critério adotado pela Comissão baseou-se na Resolução 04/2015, de 10/11/2015, do 
NPGAU, que regulamenta o processo de alocação de bolsas do Programa, e esclarecendo que 
qualquer questionamento deveria ser encaminhado na forma de recurso ao Colegiado. A Profa. 
Denise Morado externou o sentimento de desrespeito da Comissão com as acusações embutidas 165 
nas mensagens dos discentes sobre a hipótese de concessão de bolsas a estudantes que tem 
vínculo empregatício. A Professora reiterou que a designação dos bolsistas foi feita com todo o 
rigor, respeitando todos os critérios e limites regimentais. Afirmou que os deveres dos bolsistas 
são amplamente divulgados pelo NPGAU, que assinam também um termo de compromisso 
declarando que estão cientes destes deveres e que atendem as condições estipuladas pelas 170 
agências de fomento para o recebimento da bolsa. A Professora esclareceu que, caso os alunos 
tenham conhecimento de alguma situação irregular, que formalizem uma denúncia à Coordenação 
do NPGAU, para as devidas providências. O representante discente convidado, mestrando 
Estevam Quintino, comentou sobre a possibilidade de estudantes sócios de escritórios de 
arquitetura estarem aptos a receber a bolsa de estudos. Foi esclarecido que esta possibilidade é 175 
contrária às normas das agências de fomento que estabelecem que, além do vínculo 
empregatício, os estudantes não podem ter qualquer tipo de rendimento. Foi ressaltado que com a 
informatização dos processos de concessão das bolsas de estudo este tipo de situação é cada 
vez mais detectado com facilidade pelas agências de fomento e que no caso de recebimento 
irregular da bolsa, o benefício é automaticamente suspenso e o aluno obrigado a devolver os 180 
valores recebidos indevidamente. Continuando a discussão sobre as manifestações contrárias ao 
processo de distribuição das bolsas, a Profa. Denise Morado esclareceu que, em 05 de agosto 
último, os mestrandos Anna Gabriela Lobato, Estevam Quintino Gomes Júnior, Florencia Sosa, 
Isabela Berg e Tiago Cícero, protocolizaram na Secretaria do NPGAU petição onde “registramos 
nossa discordância quanto ao processo de distribuição de bolsas de 2016”. Na petição, os alunos 185 
relatam os seguintes “problemas com relação ao processo”: (1) A Resolução do NPGAU não 



estabelece o critério de comparação entre alunos veteranos e calouros; (2) O critério de 
comparação entre alunos veteranos e calouros só foi tornado público com a divulgação do 
resultado da distribuição das bolsas; (3) O pareamento entre as turmas é insatisfatório 
considerando que veteranos e calouros entraram por processos seletivos distintos; (4) Pelo critério 190 
usado só poderia haver empate entre veteranos e calouros, pois o Relatório Anual de 
Desempenho, critério secundário de seleção, só pode ser preenchido pelos veteranos; (5) A ata 
da reunião de distribuição de bolsas estabelece novo processo para sua concessão em caso de 
haver disponibilidade de bolsas, mas permanece a dúvida de como funcionará com “lista de 
espera” formada pelos demandantes que não foram contemplados com a bolsa. Finalizando a 195 
petição, os alunos solicitam que estas questões sejam discutidas durante a elaboração do 
processo de distribuição das bolsas e descritas em regulamento. O Colegiado esclareceu os 
pontos levantados pelos discentes e reiterou que a Resolução do NPGAU estabelece como 
critério para a distribuição das bolsas a classificação no processo de seleção e que o critério de 
ano de entrada dos alunos no curso não está especificado na Resolução. O Colegiado destacou 200 
que a classificação no processo seletivo está atrelada ao resultado final da Seleção e que não há 
como dimensionar os processos de avaliação que levaram a este resultado. O Colegiado sugeriu 
que os representantes discentes convidados enviassem e-mail aos alunos do NPGAU reiterando 
que, para o recebimento da bolsa, o estudante não pode ter vínculo empregatício e não pode 
receber qualquer tipo de rendimento e também não pode receber qualquer outra modalidade de 205 
bolsa de estudos, e deixando claro que a Resolução do NPGAU que estabelece as normas para a 
distribuição das bolsas determina como critério para a distribuição a classificação no processo 
seletivo e não o ano de entrada do aluno no curso. O representante discente convidado, 
mestrando Estevam Quintino, comentou que esta questão não está clara na Resolução e sugeriu 
que o texto da Resolução fosse revisto para ficar mais evidente a questão da distribuição das 210 
bolsas pela classificação na seleção e não pelo ano de entrada no curso, e também para a 
inclusão dos critérios de desempate, no caso de alunos com a mesma classificação em processos 
de seleção para entrada em anos distintos. O Colegiado aceitou a sugestão e, na próxima 
reunião, irá apresentar nova proposta de redação da Resolução, para discussão e aprovação. 
ITEM 4. HOMOLOGAÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS REALIZADOS FORA DE PRAZO 215 
2/2016. Com relação ao registro acadêmico na UFMG dos alunos aprovados no Exame de 
Seleção/2016, a Profa. Denise Morado informou que recebeu demanda de três estudantes para 
prorrogação do prazo estabelecido no Edital de Seleção para este registro: 1) Chiara Cocco 
(Doutorado) – a estudante, de origem italiana, e aprovada em segunda chamada na Seleção, 
solicitou adiamento do seu registro até o final de setembro próximo, considerando os prazos 220 
necessários para obtenção de visto e regularização de sua situação no país, além das demais 
providências necessárias para sua mudança para o Brasil. A Profa. Denise Morado esclareceu 
que encaminhou a solicitação para aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, 
considerando que o prazo estabelecido no calendário acadêmico da UFMG para o registro de 
alunos no segundo semestre de 2016 esgotava-se em 29 de julho último. Em 07/07/2016, A 225 
PRPG encaminhou e-mail ao Curso aprovando a solicitação. 2) Leonardo Luis Avendanha 
Gabrich Ferreira (Mestrado) – o estudante solicitou adiamento de seu registro até o dia 
19/07/2016, considerando que seu processo de colação de grau no curso de Arquitetura e 
Urbanismo está em processo de análise no DRCA que “verificou que eu teria cursado, 
simultaneamente, outra graduação em instituição estadual de ensino, o que segundo poderia ser 230 
vedado”. Em 14 de julho, considerando condições institucionais impostas para a obtenção do 
documento, a Profa. Denise Morado encaminhou e-mail ao estudante concedendo o prazo de 19 
de julho para a entrega de documento comprovando sua colação de grau, necessário para o seu 
registro na pós-graduação. Em 29/07/2016, a Secretaria do NPGAU recebeu e-mail da Diretoria 
do DRCA, encaminhando, “para conhecimento, a cópia de decisão judicial a qual determina a 235 
efetivação da colação de grau e registro acadêmico e matrícula do impetrante no mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo (...) e solicitando que encaminhe, urgentemente, a documentação do 
impetrante à Divisão de Registro Acadêmico de Pós-graduação do DRCA, no intuito de cumprir 
aquela decisão judicial e subsidiar a nossa defesa em juízo”. No mesmo dia, a Secretária do 
NPGAU protocolizou junto à Divisão de Registro Acadêmico de Pós-graduação do DRCA os 240 
documentos necessários para o registro do estudante Leonardo Avendanha, à exceção da 
declaração de colação de grau, ocorrida em 02 de agosto último. Esta declaração foi protocolizada 
no DRCA em 04/08/2016. 3) Laís de Kunzendorff e Souza Lima (Mestrado) – a estudante 
solicitou adiamento de seu registro, considerando que a UEMG “está se negando a conceber 
colação de grau antes do fechamento do semestre letivo que fora alterado e atrasado em virtude 245 
de greves e paralisações e (...) se negando a prestar documentação necessária antes do dia 22 
de julho, data de fechamento do sistema”. Em 14 de julho, considerando condições institucionais 
impostas para a obtenção do documento, a Profa. Denise Morado encaminhou e-mail à estudante 



concedendo o prazo de 28 de julho para a entrega de documento comprovando sua colação de 
grau, necessário para o seu registro na pós-graduação. Em 25/07/2016 a estudante apresentou o 250 
documento comprovatório da colação de grau e os documentos necessários para o seu registro 
na UFMG foram encaminhados ao DRCA. O Colegiado homologou a prorrogação do prazo de 
registro na UFMG dos alunos citados acima. ITEM 5. HOMOLOGAÇÃO DE CANCELAMENTO 
RETROATIVO DE MATRÍCULA 1/2016 – DÉBORA ANDRADE. A mestranda Débora Andrade 
Gomes Moura encaminhou correspondência ao Colegiado, datada de 15/07/2016, expondo 255 
problemas detectados com relação a sua matrícula em disciplinas eletivas no 1º semestre letivo 
de 2016, e solicitando o cancelamento retroativo da matrícula nestas disciplinas. A estudante 
relata que no período de matrículas on line inscreveu-se, dentre outras, nas disciplinas 
“Urbanização, Política e Cidadania – GEO864”, do Programa de Pós-graduação em Geografia, e 
“Epistemologias Feministas e os Métodos de Pesquisa-DCP914”, do Programa de Pós-graduação 260 
em Ciência Política. Posteriormente, no período de reenvio das propostas de matrícula “tive 
claramente a impressão de haver cancelado a matrícula nas disciplinas (...) somente ao final do 
presente semestre, ao receber notificação de que fui reprovada na disciplina GEO864, constatei 
que o cancelamento (...) não havia sido efetivado”. A estudante alega ainda problemas de saúde, 
devidamente atestados, para o fato de não ter seguido adiante na proposta inicial de cursar as 265 
disciplinas, comprovados por atestado médico. A Subcoordenadora do Programa, no exercício da 
Coordenação, Profa. Fernanda Borges de Moraes, em 15/07/2017, aprovou ad referendum a 
solicitação da mestranda Débora Andrade de cancelamento retroativo de matrícula nas disciplinas 
GEO864 e DCP914 e encaminhou a decisão para as Secretarias dos Programas de Pós-
graduação em Geografia e em Ciência Política, para as devidas providências. O Colegiado 270 
homologou a decisão. A Profa. Fernanda Borges solicitou aos representantes discentes 
convidados que repassassem aos seus colegas a importância de os discentes terem a maior 
atenção com suas matrículas, para evitar situações como esta. ITEM 6. CANDIDATURAS AO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO NO EXTERIOR – PDSE/CAPES. A Profa. Denise Morado apresentou 
o novo Edital do Programa de Estágio no Exterior PDSE/CAPES e informou que os programas 275 
terão uma cota de 12 meses de bolsa para o ano de 2017, sendo o prazo mínimo de permanência 
do estudante no exterior de 4 meses e máximo de 12 meses. A Professora informou que, em 
25/07/2016, a CAPES publicou Edital retificando os requisitos e atribuições do candidato à bolsa 
PDSE e a homologação das inscrições no PDSE pelas pró-reitorias dos programas de pós-
graduação. As principais modificações foram: (i) A obrigatoriedade de aprovação no exame de 280 
qualificação como pré-requisito para a inscrição poderá ser substituída pela obrigatoriedade de o 
aluno estar regularmente matriculado e ter cursado, no mínimo, 12 meses do programa, no 
momento da inscrição; (ii) Foi incluído artigo que prevê que, caso a soma de meses dos 
candidatos recomendados pelos programas de pós-graduação ultrapasse a cota disponível, 
caberá à PRPG a priorização desses candidatos e também foi incluída a possibilidade de 285 
remanejar cotas não utilizadas por programas de pós-graduação para atender candidatos 
vinculados a outros programas, cuja demanda ultrapassou suas cotas pré-definidas. A Profa. 
Denise Morado esclareceu que, para atendimento do calendário proposto no Edital da CAPES, o 
NPGAU deve informar à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG até 20 de agosto próximo se 
pretende utilizar sua cota de 12 meses e até 10 de setembro próximo a lista com os nomes dos 290 
alunos selecionados e a data de sua permanência no exterior, de forma que, até o final de 
setembro de 2016, a PRPG/UFMG fará a seleção dos bolsistas da Universidade para posterior 
homologação das candidaturas no sistema da CAPES. Em 25 de julho último, foi enviado e-mail 
aos doutorandos para manifestação de interesse em se candidatar à bolsa PDSE com início dos 
estudos no exterior no período de março a outubro de 2017, com as seguintes respostas: 1) Nome 295 
da aluna: Ana Paula Silva de Assis – ingresso: agosto/2013. Nome da orientadora brasileira: Ana 
Paula Baltazar. Instituição onde será realizado o estágio no exterior: Central Saint Martin, 
University of Arts London. Em Londres, Reino Unido. Nome do orientador estrangeiro: Prof. 
Jeremy Till. Período de realização do estágio: Março a junho de 2017 (4 meses). 2) Nome da 
aluna: Vanessa Regina Freitas da Silva – ingresso: agosto/2014. Nome da orientadora brasileira: 300 
Celina Borges Lemos. Instituição onde será realizado o estágio no exterior: Universidad 
Politécnica de Madrid, UPM. Nome do orientador estrangeiro: Rafael Guridi Garcia. Período de 
realização do estágio: setembro a dezembro de 2017 (4 meses). 3) Nome do aluno: Mario 
Fundaró – ingresso: agosto/2014. Nome do orientador brasileiro: André Guilherme Dornelles 
Dangelo. Instituição onde será realizado o estágio no exterior: Politecnico Di Milano-Facoltà Di 305 
Architettura-Italia. Nome do orientador estrangeiro: Marco Dezzi Bardeschi. Período de realização 
do estágio abril a julho de 2017 (4 meses). 4) Nome da aluna: Nicole Andrade da Rocha – 
ingresso: agosto/2015. Nome da orientadora brasileira: Ana Clara Mourão Moura. Instituição onde 
será realizado o estágio no exterior: Negociação em duas universidades (Polito/ Itália e 
Universidad de Valencia/ Espanha). Nome do orientador estrangeiro: em negociação. Período de 310 



realização do estágio: primeiro semestre de 2017 (4 meses). 5) Nome da aluna: Izabella Galera – 
ingresso: agosto/2015. Nome da orientadora brasileira: Raquel Garcia Gonçalves. Instituição onde 
será realizado o estágio no exterior: Universidade de Barcelona. Nome da orientadora estrangeira: 
Nuria Codina. Período de realização do estágio: setembro a dezembro de 2017 (4 meses). O 
Colegiado decidiu estabelecer o critério de antiguidade do ano de ingresso do discente no Curso e 315 
selecionou os estudantes Ana Paula Silva de Assis, Vanessa Regina Freitas da Silva e Mario 
Fundarò para o recebimento da cota de 12 meses do NPGAU, e encaminhar o nome das 
estudantes Nicole Andrade da Rocha e Izabella Galera para o cadastro de reserva, a ser avaliado 
pela PRPG. ITEM 7. REDISCUSSÃO SOBRE O CREDENCIAMENTO DO PROF. MARCELO 
PINTO GUIMARÃES. A Profa. Denise Morado lembrou que o Colegiado aprovou em reunião de 320 
20 de junho último o recredenciamento do Prof. Marcelo Pinto Guimarães na modalidade 
“colaborador”, considerando os indicadores de sua produção acadêmica. Após tomar ciência da 
decisão do Colegiado, o Prof. Marcelo Guimarães encaminhou e-mail à Coordenação do NPGAU, 
datado de 04/07/2016, solicitando reconsideração desta decisão e uma nova avaliação de sua 
produção considerando os trabalhos publicados no ano de 2012 “para permitir que um padrão de 325 
desempenho pudesse contemplado em período compatível aos três anos uma vez que tive 
minhas atividades profissionais interrompidas por problemas de saúde. Estive oficialmente em 
licença médica com afastamento entre Janeiro a Agosto de 2015 no período em que me submeti a 
uma cirurgia na coluna. Solicito ao Colegiado (...) um adiamento de seis meses para que meu 
status de orientador permanente seja avaliado. Acredito que isso esteja em conformidade com o 330 
regimento da UFMG: em se tratando de problemas de saúde, o relógio que marca os prazos 
relativos ao desempenho acadêmico pára, e volta a marcar a partir do reinício das atividades. Isso 
se aplica aos muitos casos do corpo discente e, no meu ponto de vista, deveria ser também 
considerado para o corpo docente. Vejo nessa perspectiva um sentido de alerta e de estímulo 
para que eu possa apresentar o número de publicações compatíveis com as exigências do 335 
Colegiado. De outra forma, a simples comunicação de meu descredenciamento demonstra a falta 
de reconhecimento da excepcionalidade de meu caso entre outros cujos problemas de saúde não 
foram aferidos. Assume apenas o caráter punitivo em que tanto eu, quanto o programa de pós-
graduação tem a perder”. Considerando a excepcionalidade da situação, justificada por problemas 
de saúde, a Profa. Denise Morado, em comum acordo com a Subcoordenadora, Profa. Fernanda 340 
Borges, decidiram aprovar ad referendum o adiamento do processo de recredenciamento do Prof. 
Marcelo Pinto Guimarães para o início do 1º semestre letivo de 2017. Em 06/07/2016, foi 
encaminhado ofício à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG esclarecendo a situação e 
solicitando o recredenciamento do Prof. Marcelo Pinto Guimarães como docente permanente, em 
caráter excepcional, até a data de 31/03/2017. Em 15/07/2016, a PRPG informou não ser possível 345 
atender a solicitação de extensão do prazo do credenciamento permanente do docente até 31 de 
março de 2017 considerando o “Art. 28. das Normas Gerais de Pós-Graduação que dispõe que 
Aos docentes permanentes compete, regularmente, ministrar atividades acadêmicas de Pós-
Graduação e orientar mestrandos ou doutorandos. Parágrafo único. O credenciamento de 
docentes permanentes terá validade pelo período de 3 (três) anos e solicitando que a decisão 350 
sobre o credenciamento do prof. Marcelo Pinto Guimarães seja rediscutida em reunião do 
Colegiado. Após ampla discussão do assunto, considerando problemas de saúde enfrentados 
pelo professor no último ano, embora a produção acadêmica do Prof. Marcelo Pinto Guimarães 
registrada em seu Currículo Lattes/CNPq não contemple os critérios estabelecidos na Resolução 
que define os critérios de credenciamento de docentes junto ao Programa, o Colegiado deliberou 355 
por aprovar em caráter excepcional seu recredenciamento como docente permanente, com o 
compromisso do professor de se empenhar para atingir um padrão de produção acadêmica 
compatível com as exigências do NPGAU. ITEM 8. SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
PARA PESQUISAS DE CAMPO. A Profa. Denise Morado informou que recebeu correspondência 
eletrônica da PRPG com os valores dos recursos orçamentários de custeio PROAP/CAPES-2016. 360 
O NPGAU recebeu um valor total de R$ 25.974,27. Deste montante, R$ 6.732,45 já foram 
utilizados com bancas de defesas de tese, a título de empréstimo da PRPG. Desta forma, o 
NPGAU recebeu R$19.241,82, sendo que R$ 6.680,00 já foram utilizados com auxílios para 
alunos apresentarem trabalhos em congressos e para o pagamento da anuidade da ANPARQ, 
conforme aprovado em reuniões anteriores do Colegiado. Dessa forma, o saldo atual do NPGAU é 365 
de R$ 9.620,91, alocados na PRPG, para o pagamento de despesas com diárias e passagens 
para membros de bancas examinadoras, e R$ 2.940,91, alocados na Escola de Arquitetura. Além 
destes valores, o NPGAU recebeu o aporte de R$ 2.100,00 destinados exclusivamente para 
fomentar as atividades de pesquisa da bolsista de Pós-Doutorado PNPD/CAPES, Louise Ganz. A 
Profa. Denise Morado lembrou que, conforme relatado nas últimas reuniões do Colegiado, os 370 
programas de pós-graduação têm prazo até 15 de agosto próximo para enviarem solicitação de 
ajuda emergencial à PRPG para cobrir despesas com defesas de doutorado 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 previsto é de R$ 20.000,00 por PPG. A Professora informou que, além do 375 
convênio PROAP/CAPES, o NPGAU conta com os seguintes recursos: (i) Taxa de inscrição no 
Exame de Seleção/2016 – Saldo atual: R$ 8.308,68 e (ii) Taxa de Bancada FAPEMIG 
(administrada pela Fundep) – Saldo atual:  R$ 2.586,21 e  Saldo a liberar: R$ 6.000,00. Em 
seguida, a Profa. Denise Morado apresentou uma previsão de gastos com membros externos de 
bancas de defesas que devem ocorrer em 2016, no valor de R$ 12.700,00 e solicitações de 380 
recursos para pesquisa de campo apresentados pelas discentes Ananda Martins Carvalho – 
MESTRADO – para visita técnica em Mariana/MG no período de 09 a 29 de outubro para 
entrevistas e registros fotográficos e Clarice de Assis Libânio – DOUTORADO – para visita 
técnica na RMBH no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 para aplicação de 
questionários, realização de grupos de discussão e entrevistas qualitativas com artistas e grupos 385 
culturais. O Colegiado avaliou a situação financeira do NPGAU exposta pela Coordenadora e 
decidiu encaminhar à PRPG a solicitação de uma ajuda emergencial no valor de R$ 10.000,00, a 
serem utilizados com auxílio financeiro para alunos apresentarem trabalhos em eventos científicos 
e realizarem visitas técnicas para coleta de dados necessários para o desenvolvimento de suas 
teses/dissertações. O Colegiado decidiu encaminhar chamada aos discentes para o envio de suas 390 
demandas de auxílio financeiro, para avaliação na sua próxima reunião. ITEM 9. 
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA. O Colegiado aprovou o requerimento de 
Produção Acadêmica encaminhado pela Doutoranda Ana Paula Silva de Assis, com a anuência 
de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, referente à publicação: ASSIS, A. 
Games and insurgencies: towards agonistic participation in the production of space. Revista 395 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, V. 17, n. 3, dez. 2015. Disponível em 
<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/5143/4702>. O 
Colegiado aprovou o requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela Doutoranda 
Marina Salgado com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, referente à 
publicação: SALGADO, Marina. A paisagem cultural como patrimônio: desafios e perspectivas. p. 400 
71-83. In: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Patrimônio em textos. 1. 
ed. Belo Horizonte: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 2012. O 
Colegiado aprovou o requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela Doutoranda Lígia 
Maria Xavier Milagres com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, 
referentes à publicação: MILAGRES, L. Sobre os instrumentos para a ação direta na produção do 405 
espaço. VIRUS, São Carlos, n. 9 [on line]. 2013. Disponível em 
<http://www.nomads.usp.br/virus/_virus09/secs/submitted/virus_09_submitted_5_pt.pdf>. O 
Colegiado indeferiu os seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pela 
Doutoranda Lígia Milagres (i) MILAGRES, L. Ambivalências de práticas espaciais auto-
organizadas em disputas pela democratização da produção do espaço urbano. Cidades e 410 
insurgências: novos e velhos conflitos, agências e direitos. Revista Brasileira de Estudos Urbanos 
(artigo submetido e aceito em 2015, em processo de revisão e aguardando resposta final). (ii) 
MILAGRES, L. On the relationship between self-organized spatial practices and institucional urban 
planning. Urban Governance and its discontents. Institute for Science. Innovation and Society. 
Panel 1: Making the city. University of Oxford. 2015. Disponível em 415 
<http://www.futureoficities.ox.ac.uk/video/urban-governance-and-its-discontents-panel-1-making-
the-city/> (apresentação publicada em vídeo - não indexada). (iii) KAPP, Silke; BALTAZAR, ANA 
PAULA; CAMPOS, Rebekah; MAGALHÃES, P. A. N.; MILAGRES, L.; NARDINI, Patrícia; 
OLYNTHO, Barbara; POLLIZI, Leonardo. Arquitetos nas favelas: três críticas e uma proposta de 
atuação. Anais do IV Congresso Brasileiro e III Congresso ibero-americano Habitação Social: 420 
ciência e tecnologia “Inovação e Responsabilidade”. Florianópolis: UFSC, 2012. (Trabalho em 
coautoria na qual a estudante não figura como primeira autora). O Colegiado indeferiu os 
requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pelo Doutorando Diogo Ribeiro Carvalho 
referentes às publicações (i) CARVALHO, Diogo Ribeiro. Espaço e Percepção: uma abordagem a 
partir de Merleau-Ponty. Arquitextos, São Paulo, ano, 17, Vitruvius (artigo submetido em 2016, em 425 
processo de revisão e aguardando resposta final). (ii) CARVALHO, Diogo Ribeiro. NATUREZA-
ORNAMENTO: espaço e estética do movimento Art Nouveau. Cadernos de Arquitetura e 
Urbanismo, Belo Horizonte, ano 23, PUC MG. (artigo submetido para publicação, em situação de 
“em avaliação”). (iii) GRILLO, Antonio Carlos Dutra; CARVALHO, Diogo Ribeiro. Impressões do 
futuro: estrutura e forma arquitetônica frente às tecnologias de fabricação digital. In: V Congresso 430 
Internacional de Cidades Criativas, 5, 2017. Porto, Portugal. (publicação em evento a ser realizado 
em 2017 e em coautoria na qual o estudante não figura como primeiro autor). Considerando que o 
estudante está com sua defesa de tese marcada para 29 de agosto próximo, e ainda não 
integralizou as duas produções acadêmicas necessárias para a apresentação da defesa, o 



Colegiado decidiu estabelecer um prazo até 16 de agosto próximo para a formalização das 435 
produções acadêmicas exigidas em Regulamento como pré-requisito para a realização de sua 
Defesa de Tese. A não formalização das publicações implicará no cancelamento da defesa da 
tese, com a incumbência de o estudante informar a decisão e se justificar perante a banca 
examinadora. O Colegiado decidiu ainda estabelecer a data limite de 30 de setembro de 2016 
para uma nova apresentação da defesa da tese, cumprida a exigência de formalização das 440 
produções acadêmicas. ITEM 10. INFORMES: A) PROBLEMAS NO SERVIDOR DO SITE DO 
NPGAU. A Profa. Denise Morado apresentou e-mail do Prof. Renato César Ferreira de Souza, 
datado de 11/07/2016, relatando problemas com o servidor da Escola de Arquitetura que abriga 
sites de pesquisa e ensino, dentre eles o NPGAU, e reiterando críticas aos serviços de tecnologia 
e informática da Escola, já discutidas em reuniões anteriores do Colegiado. A Professora informou 445 
que em 05/08/2016, a PRPG enviou correspondência eletrônica convidando os coordenadores de 
pós-graduação para uma reunião com o núcleo web do CEDECOM para apresentação da 
metodologia de trabalho para desenvolvimento do template das páginas web dos programas de 
pós-graduação. A Profa. Denise Morado informou que convidou o Prof. Renato César para 
representar o NPGAU na reunião, mas, o professor respondeu que não poderá participar da 450 
reunião em razão de compromissos assumidos anteriormente. Dessa forma, a Professora disse 
que participará da reunião e apresentará seus informes na próxima reunião do Colegiado. B) 
RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE MESTRADO E DOUTORADO OBTIDOS NO 
EXTERIOR, APROVADOS PARA “FINS INTERNOS”. A Profa. Denise Morado apresentou Ofício 
da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, datado de 01/07/2016, informando que a PRPG está 455 
procedendo ao reconhecimento de títulos obtidos no exterior aprovados previamente pela UFMG 
apenas para fins internos, uma vez que esta modalidade não está prevista na Resolução 
CNE/CES nº 1/2001. A PRPG solicita a divulgação para os docentes que se enquadram nesta 
condição para que providenciem a regularização de seus títulos, evitando futuras pendências, em 
especial no ato de suas aposentadorias. C) EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA PARA 460 
AVALIAÇÃO DE EX-BOLSISTA DESLIGADO POR MOTIVO DE SAÚDE. A Profa. Denise 
Morado apresentou e-mail da PRPG, datado de 20/07/2016, informando os procedimentos para 
avaliação de ex-bolsista desligado por motivo de saúde por Junta Médica da UFMG, conforme 
exigência da CAPES. D) REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PARA TESE NO EXTERIOR. A 
doutoranda Rosamônica da Fonseca Lamounier, encaminhou e-mail, datado de 15/07/2016, 465 
comunicando que estará realizando pesquisa para sua tese de Doutorado no período de 27 de 
julho de 2016 a 21 de janeiro de 2017 na Universidade Tecnológica de Delft, na cidade de 
Delft/Holanda, sob a supervisão dos Profs. Matthijs Prins e Rob Geraedts. E) PROGRAMA DE 
INCENTIVO À FORMAÇÃO DOCENTE – 2/2016 – PROGRAD. A PROGRAD, através de e-mail 
datado de 26/07/2016, informa a concessão de 05 cotas de complementação de bolsas, sendo 470 
duas de mestrado e três de doutorado, para projetos submetidos ao Programa de Incentivo à 
Formação Docente – PIFD pelos Departamentos de Urbanismo, Projetos, Tecnologia da 
Arquitetura e Urbanismo e pelo Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
com possibilidade de conversão dessas bolsas de mestrado para doutorado, e vice-versa, 
mediante solicitação dos demandantes. Os bolsistas serão selecionados através de editais sob a 475 
responsabilidade destes órgãos e se destinam a estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de Mestrado e Doutorado da UFMG. F) CALENDÁRIO DAV/CAPES. O Ofício da Diretoria 
de Avaliação da CAPES, datado de 04/08/2016, informa o calendário da Avaliação Quadrienal dos 
programas de pós-graduação, estabelecendo as seguintes datas: Correção e atualização dos 
Coletas 2013-2015 - até fevereiro de 2016; Conclusão do preenchimento do Coleta 2016 – até 10 480 
de março de 2016; Resultado da avaliação Quadrienal – 15 de setembro. ITEM 11. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Atividades acadêmicas de pós-graduação. O Doutorando Diogo Ribeiro 
Carvalho entregou as seguintes declarações para quitação de 04 créditos para “Atividades 
acadêmicas de pós-graduação”: (i) Declaração do Colegiado de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da EA/UFMG– participação em 01 banca de Trabalho de Conclusão de Curso no dia 485 
12/05/2015; (ii) Declaração do Colegiado de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
EA/UFMG– participação em 05 bancas de Trabalho de Conclusão de Curso no dia 21/12/2015; 
(iii) Organização do evento “RHINO 3D Grasshopper Lasercut” promovidos pelos Laboratórios 
RADAMÉ, LAGEAR e MOM da EA/UFMG; (iv) Declaração do Depto ACR da EA/UFMG – 
participação da banca examinadora de seleção de bolsistas do Programa de Educação Tutorial 490 
PET em 05/04/2016; (v) Declaração do Depto. PRJ da EA/UFMG – ministrou disciplinas no curso 
de Graduação em Arquitetura e Urbanismo sob a supervisão do Prof. Mateus Moreira Pontes. O 
Colegiado avaliou as declarações apresentadas e decidiu aprovar a concessão de 02 (dois) 
créditos e a dispensa dos 02 (dois) créditos referentes às “Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação”, contabilizando os 04 (quatro) créditos necessários para o doutorando Diogo Ribeiro 495 
Carvalho integralizar esta exigência prevista em Regulamento para a conclusão do Curso. B) 



Autorização do NPGAU para a inscrição da tese de Juliana Pontes Ribeiro no 30º Prêmio 
Design MCB. A pedido da doutoranda Juliana Pontes Ribeiro, a Profa. Denise Morado, na 
condição de representante do NPGAU, assinou autorização para a inscrição de sua tese “A 
Arquitetura como ficção: superfícies gráficas e perspectivas paradoxais para o espaço – a obra de 500 
Regina Silveira” na modalidade “trabalho não publicado” no 30º Prêmio Design Museu da Casa 
Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A Professora esclareceu 
que a inscrição no Prêmio é iniciativa dos estudantes, cabendo ao NPGAU declarar que a autora é 
a única detentora dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra e que autoriza sua exposição ao 
público em geral. O Colegiado referendou a decisão. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 505 
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 pelos membros do 
Colegiado. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2016. 
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