
Ata da 7ª/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 05 de setembro 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), Ana Paula Baltazar dos Santos, Celina Borges Lemos e Silke Kapp. 
Representante Discente Convidada, Mestranda Anna Gabriela Alves Lobato. 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 6ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 
08/08/2016. Em seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: 10 
ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE TESE/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a 
Ata de Apresentação da Defesa de Tese de: Pedro Henrique Almeida de Morais, intitulada 
“Cidades Verticais: Habitação vertical de grande escala na América Latina, 1929-1979”, e 
defendida em 12/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG - Orientador), Maria Lúcia Malard (EA-UFMG), Fernando 15 
Luiz Camargos Lara (Universidade do Texas), Sylvia Ficher (UnB) e Carlos Eduardo Dias Comas 
(UFRGS). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com as seguintes Revisões 
exigidas pela Comissão Examinadora: “Revisões ortográficas e de forma”. Aziz José de Oliveira 
Pedrosa, intitulada “A produção da talha joanina na Capitania de Minas Gerais: retábulos, 
entalhadores e oficinas”, e defendida em 17/08/2016 perante Comissão Examinadora composta 20 
pelos Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG - Orientador), Celina 
Borges Lemos (EA-UFMG), Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira (UFRJ), Ivo Porto de Menezes 
(IAB-Depto. de Minas Gerais), Marcos César de Senna Hill (EBA-UFMG) e Magno Moraes Mello 
(FAFICH-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Juliana Pontes 
Ribeiro, intitulada “A Arquitetura como ficção: superfícies gráficas e perspectivas paradoxais para 25 
o espaço – A obra de Regina Silveira”, e defendida em 22/08/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG - Orientador), 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Maria Clara Amado Martins (UFRJ), Amir Brito Cadôr (EBA-
UFMG) e Paulo Bernardo Ferreira Vaz (FUMEC). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 
Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “Perante a excelência da tese a banca 30 
recomenda unanimemente a publicação”. Camila Marques Zyngier, intitulada “Paisagens 
urbanas possíveis: códigos compartilhados através dos Sistemas de Suporte ao Planejamento e 
do Geodesign”, e defendida em 26/08/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG - Orientadora), Karla Albuquerque de 
Vasconcelos Borges (PUC MG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG), Carlos Alberto Batista 35 
Maciel (EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e Stefano Pensa (SiTI/POLITO-
Itália, via Skype). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes 
comentários adicionais: “A banca foi unanime quanto à plena aprovação”. Diogo Ribeiro 
Carvalho, intitulada “A condição ornamental: as origens e os fundamentos do ornamento 
arquitetural contemporâneo”, e defendida em 29/08/2016 perante Comissão Examinadora 40 
composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG - Orientador), Celina Borges 
Lemos (EA-UFMG), Daniele Nunes Caetano de Sá (EA-UFMG), Rodrigo Almeida Bastos (UFSC) 
e Antônio Carlos Dutra Grillo (PUC MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 
Examinadora com os seguintes comentários adicionais: “Perante a excelência da tese na área de 
teoria, a banca recomenda unanimemente sua publicação”. O Colegiado homologou a Ata de 45 
Apresentação do Exame de Qualificação de Doutorado de: Paulo Roberto Sabino, intitulado 
“Design universal na arquitetura de exposições museológicas: aspectos inclusivos sob a 
perspectiva do público”, e apresentado em 31/08/2016 perante Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Marcelo Pinto Guimarães (EA-UFMG - Orientador), Glaucinei 
Rodrigues Corrêa (EA-UFMG) e Dra. Amanda Pinto da Fonseca Tojal (Arteinclusão Consultoria 50 
em Ação Educativa e Cultural). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação de Mestrado de: Isabela 
Cristina de Assis Berg, intitulado “A construção da paisagem cultural: metodologia de leitura de 
sítios protegidos e suas áreas de entorno”, e apresentado em 16/08/2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG - 55 
Orientadora), André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG) e Celina Borges Lemos (EA-
UFMG) O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE 
BANCAS EXAMINADORAS. A Profa. Denise Morado esclareceu que, conforme relatado na 
última reunião, com relação à Defesa de Dissertação de seu orientando Rafael Reis Bittencourt, 
o Prof. MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (EA-UFMG) aceitou convite para participar como 60 
quarto membro da banca examinadora de defesa da dissertação. Em seguida, com relação à 
Defesa de Tese de Lígia Maria Xavier Milagres, a orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos 



Santos, encaminhou e-mail ao Colegiado, datado de 10/08/2016, informando que havia enviado 
correspondência ao Colegiado em julho último com informações sobre o andamento do trabalho 
da aluna e esclarecendo que a defesa deve ocorrer no final de setembro. A Banca Examinadora 65 
será composta pelos Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG – Orientadora), Silke 
Kapp (EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Glauco Bruce Rodrigues (UFF) e 
outro professor externo, a confirmar. Continuando a discussão do item, o Colegiado aprovou a 
composição das seguintes bancas examinadoras: Defesa de Dissertação de Luiz Eduardo 
Soares de Araújo: a ser apresentado em 12/09/2016, perante Comissão Examinadora composta 70 
pelos Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG-orientadora), Heloisa Soares 
de Moura Costa (IGC-UFMG) e Cláudio Rezende Ribeiro (PROURB-UFRJ). Defesa de 
Dissertação de: Guilherme Abreu Basto Lima Rodrigues: a ser apresentado perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-
orientadora), Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG) e Denise Morado Nascimento (EA-75 
UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Ananda Martins Carvalho, a ser apresentado 
em 17/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Frederico 
Canuto (EA-UFMG-orientador), Simone Cortezão Freire (UFSJ), Karine Gonçalves Carneiro 
(UFOP) e Maria Luiza Magalhães Nogueira (FAFICH-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado 
de: Anna Gabriela Alves Lobato, a ser apresentado em 20/09/2016 perante Comissão 80 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-UFMG-orientador), 
Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG) e Frederico Canuto (EA-UFMG). Exame de 
Qualificação de Mestrado de: Lisandra Mara Silva, a ser apresentado em 22/09/2016 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-
UFMG-orientadora), Regina Helena Alves Silva (História/FAFICH-UFMG) e Marinella Araújo 85 
(Direito/PUC MG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Maria Florencia Sosa: a ser 
apresentado em 23/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Heloisa Soares de Moura Costa 
(IGC-UFMG) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG). Exame de Qualificação de 
Mestrado de: Mariana Fernandes Teixeira, a ser apresentado em 24/09/2016 perante Comissão 90 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG-
orientador), Roseli Gomes de Andrade (Faculdade de Medicina-OSUB) e Fernanda Borges de 
Moraes (EA-UFMG). Suplente: Professor Doutor Maurício Campomori (EA-UFMG). Exame de 
Qualificação de Mestrado de: Gabriel de Sousa Castro, a ser apresentado em 28/09/2016 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (EA-95 
UFMG-orientador), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-
UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Mariana Falcão Duarte, a ser apresentado em 
29/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Renata 
Moreira Marquez (EA-UFMG-orientadora), César Guimarães (FAFICH-UFMG) e Alícia Duarte 
Penna (PUC MG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Débora Andrade Gomes Moura, a 100 
ser apresentado em 30/09/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Roberto Eustaáquio dos Santos 
(EA-UFMG) e Frederico Canuto (EA-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Mariana de 
Moura Cruz, a ser apresentado em 05/10/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG-orientadora), Rita de Cássia Lucena 105 
Velloso (EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG) e Roberta Carvalho Romagnoli 
(PUC MG). A Profa. Denise Morado esclareceu que aprovou ad referendum a realização da 
qualificação após o prazo estabelecido pelo Colegiado (30/09/2016) em função da agenda dos 
membros da banca. Exame de Qualificação de Mestrado de: Eduardo Marchetti Pereira Leão da 
Motta: a ser apresentado perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 110 
Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Luciana Teixeira de Andrade (PUC MG) e 
Denise Morado Nascimento (EA-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Tiago Cícero 
Alves, a ser apresentado perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-orientadora), Silke Kapp (EA-UFMG) e Rita de Cássia 
Lucena Velloso (EA-UFMG). Exame de Qualificação de Mestrado de: Sarah Floresta Leal, a ser 115 
apresentado perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Fernanda 
Borges de Moraes (EA-UFMG-orientadora), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e MSc. 
Mauricio Guimarães Goulart (IPHAN). Em seguida, a Profa. Dra. Denise Morado apresentou a 
situação de alunos que tinham prazo para defesa/qualificação de doutorado até 31 de agosto de 
2016 e que não encaminharam sugestão de banca/data de apresentação e/ou pedido de 120 
prorrogação: Defesa de Tese de Flávia Ballerini, apresentação de Qualificação de Doutorado de 
Mateus de Sousa Van Stralen e Defesa de Dissertação de Camila Matos Fontenele: O 
orientador dos estudantes, Prof. José dos Santos Cabral Filho, encaminhou e-mail ao Colegiado, 
datado de 17/08/2016, informando que “estou providenciando as informações necessárias e envio 



o mais breve possível”. Continuando, a Profa. Dra. Denise Morado apresentou a situação de 125 
alunos que tinham prazo para entrega dos trabalhos e definição de banca examinadora de 
qualificação de mestrado até 01º de setembro de 2016 e que não encaminharam o trabalho, 
sugestão de banca/data de apresentação e/ou pedido de prorrogação: Estevam Quintino Gomes 
Junior(Orientador: Prof. José dos Santos Cabral Filho), Flávia Papini Horta (Orientador: Prof. 
Marcelo Pinto Guimarães), Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira (Orientadora: Profa. Maria 130 
Lucia Malard), Polyana Pereira Coelho (Orientadora: Profa. Raquel Garcia Gonçalves). O 
Colegiado decidiu encaminhar correspondência aos orientadores solicitando uma posição a 
respeito, com a urgência possível. ITEM 3. DESLIGAMENTO DE ORIENTAÇÃO – 
DOUTORANDO ANDRÉ PENIDO. A Profa. Denise Morado apresentou e-mail que enviou à 
Subcoordenadora do NPGAU, datado de 22/08/2016, informando seu desligamento, a partir desta 135 
data, da orientação do doutorando André Reis Penido, em “razão de redefinição do seu projeto de 
pesquisa, desalinhado dos objetivos acordados em fevereiro de 2016, e desvinculado às minhas 
linhas de pesquisa estabelecidas junto ao NPGAU”. A Profa. Denise Morado informou que o 
estudante disse estar em entendimentos com a Profa. Rita Velloso para que assumisse a sua 
orientação, mas, através de contato telefônico, a Profa. Rita Velloso afirmou que não existe o 140 
interesse, de sua parte, de orientar o aluno, e que colocou esta posição claramente para o 
discente. A Profa. Denise Morado historiou a situação do discente no curso, relatando que 
assumiu sua orientação há aproximadamente seis meses, após o desligamento do orientador 
inicialmente designado para a orientação do estudante, Prof. Carlos Antônio Leite Brandão. Disse 
que, ao assumir a orientação do aluno André Penido, tentou estruturar com o estudante um 145 
projeto de tese de doutorado, e que ficou acordado que, até 31 de agosto último, o discente 
deveria entregar à orientadora uma prévia do texto de sua qualificação, prevista para fevereiro de 
2017. O texto não foi apresentado e, através de correspondência eletrônica datada de 05/09/2016, 
o discente esclarece que “por interesse meu, tentei costurar entre algumas instituições, a 
possibilidade de fazer com que parte da projetação de um presídio para o Município de Nova Lima 150 
estivesse no centro das análises dos trabalhos de doutoramento. Esse seria um dos capítulos da 
tese exclusivamente voltado para práxis projetiva e situado num contexto específico de projetos. 
Nesse capítulo seriam abordados os pressupostos da arquitetura prisional, seus vários aspectos 
legais e as possibilidades de revisão do projeto à luz de práticas de execução penal mais 
humanas e voltadas para a reintegração dos apenados. A ideia era abordar apenas a fase de 155 
concepção inicial do presídio e seus esboços iniciais. Posteriormente, todas as demais fases de 
confecção do projeto bem como o seu desenvolvimento (anteprojeto, projetos executivos, projetos 
complementares e projetos de detalhamento) estariam sob inteira responsabilidade da SEDS. 
Para esse propósito, três instituições estariam envolvidas a SEDS, Secretaria de Estado de 
Defesa Social, o INESPE, Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário e a 160 
EAUFMG, Escola de Arquitetura da UFMG (...) representada pelo NPGAU. Ocorre que, 
infelizmente, o conturbado cenário político que atravessamos desestimulou a doação do terreno 
prometida pela mineradora AngloGold Ashanti fazendo com que a SEDS retirasse sua 
participação no projeto temporariamente. Retirada a participação da SEDS perderam-se as fontes 
de informação bem como a práxis projetiva pretendida. Assim o projeto de pesquisa para a 165 
construção da tese se viu esvaziado uma vez que sua construção partia da possibilidade desse 
projeto compartilhado e suas possibilidades de pesquisa e análise”. A Profa. Denise Morado 
colocou sua preocupação com o fato de o aluno André Penido ainda não ter um projeto de tese 
definido e sua dificuldade para assimilar que um projeto de arquitetura não se configura como um 
projeto de tese, de investigação teórica. A Professora esclareceu, ainda, com relação à 170 
argumentação colocada na correspondência do aluno, que em nenhum momento autorizou o 
discente a utilizar o nome do NPGAU na parceria que estava acordando para a confecção do 
projeto de presídio para Nova Lima/MG. O Colegiado discutiu amplamente a situação do discente 
André Penido e, considerando que a motivação que levou à sua mudança de orientação está 
inviabilizada e, na inexistência de elementos para a designação de um novo orientador, decidiu 175 
restabelecer a condição inicial de orientação do aluno no curso, delegando à Coordenadora 
contactar o Prof. Carlos Antônio Leite Brandão para comunicar a decisão. O Colegiado deliberou 
ainda que, na negativa do Prof. Carlos Brandão em reassumir a orientação, será enviada 
correspondência ao discente André Penido, solicitando o envio, até 26 de setembro próximo, de 
seu projeto de tese, reestruturado de modo a ser executado nos prazos previstos no Regulamento 180 
do NPGAU, para que o Colegiado possa designar nova orientação para o estudante. ITEM 4. 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE 
ALOCAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS CAPES, CNPQ E FAPEMIG E ESTABELECE 
CRITÉRIOS PARA SUA RENOVAÇÃO. Conforme discutido na última reunião do Colegiado, a 
Profa. Denise Morado apresentou minuta de Resolução reeditando, com alterações, a Resolução 185 



04/2015, de 10/11/2015, que regulamenta o processo de alocação de bolsas de estudo CAPES, 
CNPq e Fapemig e estabelece critérios para sua renovação. Alterações propostas (em itálico): 
complementação do caput do Art. 1º – O principal critério a ser utilizado para a distribuição das 
bolsas de estudos para os pós-graduandos do NPGAU é a classificação no processo seletivo dos 
cursos de Mestrado e Doutorado, independente do ano de ingresso do discente no Curso. 190 
Inclusão do Parágrafo 2º no Art. 1º da Resolução: Havendo empate entre discentes que obtiveram 
a mesma ordem de classificação no processo seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado, será 
selecionado o discente com matrícula mais antiga no Curso. A Profa. Ana Paula Baltazar 
questionou o critério adotado para a distribuição das bolsas, pois entente que não é possível aferir 
o desempenho de candidatos aprovados em processos de seleção distintos, e sugeriu a 195 
distribuição da cota existente entre as turmas, evitando, assim, uma possível disparidade entre o 
número de bolsas concedido para as turmas veteranas e para a turma de calouros. A Profa. Silke 
Kapp defendeu o critério de priorização da classificação no Exame de Seleção, que promove, de 
modo intrínseco, a distribuição das bolsas de forma equânime entre as turmas. A Profa. Denise 
Morado lembrou que, na última reunião do Colegiado, com a presença de dois representantes 200 
discentes, foi esclarecida a questão da distribuição das bolsas de estudos em função da 
classificação dos estudantes no processo seletivo, independente do ano de entrada no curso, com 
a concordância dos discentes em relação a este ponto, e sugestão destes para que fosse 
explicitada na Resolução a ressalva de que o ano de ingresso do discente no curso não estaria 
vinculado à classificação obtida no exame de seleção. Após amplo debate sobre o tema, o 205 
Colegiado aprovou as alterações apresentadas pela Coordenadora e a Resolução, modificada, 
será divulgada ao corpo docente e discente do NPGAU. ITEM 5. SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO 
FINANCEIRO. A Profa. Denise Morado comunicou a aprovação, pela PRPG, em 24/08/2016, da 
solicitação de ajuda emergencial no valor de R$ 10.000,00. A Professora esclareceu que, a 
proposta inicial, aprovada em última reunião do Colegiado, solicitava o recurso para o pagamento 210 
de auxílios para alunos apresentarem trabalho em eventos e realizarem pesquisas de campo. A 
Pró-Reitora, Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira, enviou e-mail ao NPGAU em 19 de agosto 
último, solicitando a revisão da proposta, uma vez que a PRPG não iria aprovar recursos 
emergenciais para auxílios a estudantes, e informando que seriam priorizadas as solicitações para 
bancas de doutorado (um membro externo para cada banca). Dessa forma, a Coordenadora 215 
alterou a proposta de ajuda emergencial, solicitando o recurso para o financiamento de membros 
externos de bancas de doutorado, e pediu a transferência dos recursos do PROAP/CAPES, 
alocados na PRPG, para o Setor de Contabilidade da Escola de Arquitetura, para serem utilizados 
com auxílios para estudantes. Em seguida, a Profa. Denise Morado apresentou o Saldo atual dos 
recursos do NPGAU: (i) Ajuda emergencial - para a participação de um membro externo em 220 
bancas de doutorado, alocada na PRPG: R$ 10.000,00. (ii) Recursos PROAP/CAPES – para 
pagamento de auxílio para estudantes e também para a participação de membros externos em 
bancas examinadoras, alocados no Setor de Contabilidade da Escola de Arquitetura: R$ 8.540,91. 
(iii) Recursos PROAP/CAPES para auxílios para bolsista de pós-doutorado: R$ 2.100,00. (iv) 
Recursos da Taxa de Inscrição do Exame de Seleção, alocados no Setor de Contabilidade da 225 
Escola de Arquitetura: R$ 5.500,08. (v) Recursos da Taxa de Bancada/Fapemig, alocados na 
Fundep: R$ 3.386,21 (com Saldo a liberar até o final do ano de R$ 5.200,00). Continuando, o 
Colegiado deliberou sobre as seguintes solicitações recebidas de estudantes de auxílio financeiro: 
APRESENTAÇÃO DE TRABAHOS EM CONGRESSOS: Ana Paula Silva de Assis: Solicitação 
de Auxílio para apresentação do trabalho “Play as a democratic means reconfigure the politics of 230 
space” no Mediations: Art and Design Agency and Participation in Public Space, a ser realizado 
em Londres/Inglaterra, de 21 a 22 de novembro de 2016. Auxílios recebidos pela estudante nos 
dois últimos anos: 08/05/2015 – R$ 2.000,00 – Congresso na República Tcheca. Aprovada a 
concessão de auxílio financeiro de R$ 2.000,00. Mario Fundarò: Solicitação de Auxílio para 
apresentação do trabalho “Entre Veneza e Penedo: a imaterialidade do material” no Congresso 235 
Ibero-Americano: Patrimônio, suas matérias e imatérias, a ser realizado em Lisboa/Portugal, de 02 
a 03 de novembro de 2016. Auxílios recebidos pelo estudante nos dois últimos anos: 05/10/2015 – 
R$ 590,00 – Congresso no México. Aprovada a concessão de auxílio financeiro de R$ 2.000,00. 
Nicole Andrade da Rocha: (i) Solicitação de reavaliação do valor concedido pelo NPGAU (R$ 
1.000,00) em 30/06/2016 para apresentação do trabalho “O uso de geotecnologias para políticas e 240 
projetos urbanos: vocações de uso dos fragmentos de vegetação” no PLURIS 2016, a ser 
realizado em Maceió/AL, de 05 a 07 de outubro de 2016. (ii) Reapresentação de solicitação de 
Auxílio para apresentação do trabalho “Estimated volume of urban green áreas and buildings from 
LIDAR data and digital aerophotogrametric” no INPUT 2016, a ser realizado em Turim/itália, de 14 
a 15 de setembro de 2016. Aprovada a concessão de auxílio financeiro de R$ 2.000,00 para o 245 
evento da Itália. Estevam Quintino Gomes Júnior: solicitação de reavaliação do valor concedido 
pelo NPGAU (R$ 500,00) em 05/07/2016 para apresentação do trabalho “TRAMBOLHO: Interface 



híbrida para negociação espacial de grupos remotos” no XX Congreso de SIGraDi, a ser realizado 
em Buenos Aires/Argentina, de 09 a 11 de novembro de 2016. Aprovada a concessão de 
complementação de auxílio financeiro na ordem de R$ 500,00. Geraldo Angelo de Almeida e 250 
Silva: Reapresentação de solicitação de Auxílio para apresentação do trabalho “Um capítulo na  
história da arquitetura e da construção escolar pública no Brasil: a experiência da CARPE” no 2º 
Congresso Internacional de história da construção Luso-brasileira, a ser realizado em 
Porto/Portugal, de 14 a 16 de setembro de 2016. Auxílios recebidos pelo estudante nos dois 
últimos anos: 23/05/2016 – R$ 600,00 – Congresso em Recife/PE. Aprovada a concessão de 255 
auxílio financeiro de R$ 400,00. PESQUISA DE CAMPO: Ananda Martins Carvalho – 
MESTRADO – para visita técnica em Mariana/MG no período de 09 a 29 de outubro para 
entrevistas e registros fotográficos. Aprovada a concessão de auxílio financeiro de R$ 300,00. 
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 260 
discussão e entrevistas qualitativas com artistas e grupos culturais. Auxílios recebidos pela 
estudante nos dois últimos anos: 05/08/2014 – R$ 1.000,00 – Congresso em Lima/Peru. Aprovada 
a concessão de auxílio financeiro de R$ 300,00. BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO – LOUISE 
MARIE CARDOSO GANZ: Solicitação do valor disponível para pesquisa de campo entre outubro 
e dezembro de 2016 quando “serão realizadas visitas a países da América Latina a fim de 265 
conhecer locais e formas de propriedade compartilhada e registrá-las”. Locais: La Paz/Bolívia, 
Quito/Equador, Montevidéu/Uruguai, Curitiba/PR. Aprovada a concessão de auxílio financeiro de 
R$ 2.100,00. ITEM 6. REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA, APROVEITAMENTO 
DE CRÉDITOS; TRANCAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULA. Produção Acadêmica: O 
Colegiado homologou a reconsideração do indeferimento do requerimento de produção 270 
acadêmica encaminhado pelo Doutorando Diogo Ribeiro Carvalho, considerando certificado 
emitido em 16/08/2016 pelo Prof. Antônio Grillo, editor dos Cadernos de Arquitetura e Urbanismo 
da PUC Minas, atestando o aceite da publicação na revista, referente à seguinte publicação: 
CARVALHO, Diogo Ribeiro. NATUREZA-ORNAMENTO: espaço e estética do movimento Art 
Nouveau. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 23, ano 23, PUC MG (a ser 275 
lançado no segundo semestre de 2016). O Colegiado homologou a aprovação do requerimento de 
produção acadêmica encaminhado pelo Doutorando Diogo Ribeiro Carvalho, considerando 
certificado emitido em 16/08/2016 pelo Prof. Antônio Grillo, editor dos Cadernos de Arquitetura e 
Urbanismo da PUC Minas, atestando o aceite da publicação na revista, referente à seguinte 
publicação: CARVALHO, Diogo Ribeiro. Ruskin digital: uma discussão sobre a natureza do 280 
ornamento na arquitetura contemporânea. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, 
v. 23, ano 23, PUC MG (a ser lançado no segundo semestre de 2016). O Colegiado reconsiderou 
o indeferimento dos seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pela 
Doutoranda Lígia Maria Xavier Milagres (i) MILAGRES, L. “Possibilidades e limites das práticas 
espaciais auto-organizadas no processo de democratização radical da produção do espaço”. 285 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos (a estudante comprovou que o artigo foi aprovado para 
publicação na RBEUR, conforme e-mail da comissão editorial da revista, datado de 22/08/2016). 
(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 290 
<http://www.futureoficities.ox.ac.uk/video/urban-governance-and-its-discontents-panel-1-making-
the-city/> (a estudante comprovou, através do link dos vídeos, que se trata de produção 
bibliográfica – trabalho em anais – com meio de divulgação através de vídeo). O Colegiado 
aprovou os seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pela Doutoranda 
Marina Ferreira Borges: (i) BORGES, Marina F. Fabricação digital no Brasil e as possibilidades 295 
de mudança de paradigma no setor da construção civil. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, 
v. 16, n. 4, ago. 2016. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/63222/38295>. 
Acesso em 26/08/2016. (ii) BORGES, Marina F.; FAKURY, R. H.; GRILO, L. F. Metodologia e 
validação de design estrutural baseado em desempenho para concepção de estrutura de torre 
eólica. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 16, n. 4, ago. 2016. Disponível em: 300 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/63362/38283>. Acesso em 26/08/2016. (iii) 
BORGES, Marina F. A Fabricação digital e o papel da arquitetura para uma mudança de 
paradigma tecno-econômico no setor da construção civil. In: Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 4, 2016, Porto Alegre. Anais ... Porto 
Alegre: PROPAR/UFRGS, 2016. O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de produção 305 
acadêmica encaminhados pela Doutoranda Clarice de Assis Libânio: (i) LIBÂNIO, Clarice A. 
(org.) Favelas e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e potência. Belo 
Horizonte: Favela é Isso Aí, 2016. (i) LIBÂNIO, Clarice A.; MORADO NASCIMENTO, Denise 
(organizadoras) Ocupações urbanas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: 



Favela é Isso Aí, 2016. Trancamento Parcial de Matrícula: O Colegiado homologou os seguintes 310 
requerimentos de Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, referentes ao 2º semestre 
de 2016, encaminhados com as anuências dos respectivos orientadores: Pós-Doutoranda Louise 
Marie Cardoso Ganz, relativo à disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Digital 
Neighbourhoods” - 15 horas/01 crédito. Mestranda Natália Alves da Silva, relativo à disciplina 
“Planejamento, gestão das cidades e manifestações coletivas” - 45 horas/03 créditos. Mestranda 315 
Patrícia Cioffi de Mattos, relativo à disciplina “Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 
Arquitetura, arte e outras epistemologias” - 30 horas/02 créditos. Aproveitamento de Estudos: O 
Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Aproveitamento de Estudos, encaminhados 
com a anuência dos respectivos orientadores: Doutorando Guilherme Ferreira de Arruda: 
aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do curso de 320 
Mestrado do NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura como interface, 30 
horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2012 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura, arte e outras epistemologias, 30 horas/02 
créditos, cursada no 2º semestre /2012 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em 
Arquitetura e Urbanismo II: Cultura, economia e política na arquitetura e no urbanismo, 30 325 
horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2012 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. 
Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo, 45 horas/03 créditos, 
cursada no 2º semestre/2012 com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Arquitetura, 
tecnologias digitais e culturas contemporâneas, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º 
semestre/2013 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Teorias do espaço e do 330 
planejamento urbano, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre/2013 com aproveitamento de 
90 pontos, conceito A. Conforme Regulamento do NPGAU, foram aproveitados o total máximo de 
08 (créditos) das disciplinas anteriormente discriminadas. Doutorando Marcus Vinicius Augustus 
Fernandes Rocha Bernardo: aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas 
como aluno regular do curso de Mestrado do NPGAU: Arte e Arquitetura: convergências 335 
modernas e contemporâneas, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre/2012 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura 
como interface, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2012 com aproveitamento de 90 
pontos, conceito A. Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e ao urbanismo, 45 
horas/03 créditos, cursada no 2º semestre /2012 com aproveitamento de 80 pontos, conceito B. 340 
Doutoranda Geruza Lustosa de Andrade Tibo: aproveitamento dos créditos das seguintes 
disciplinas cursadas como aluna regular do curso de Mestrado do NPGAU: Tópicos em 
Arquitetura e Urbanismo II: Teorias de N. John Habraken, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º 
semestre/2009 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Planejamento e gestão urbano-
ambiental, 60 horas/04 créditos, cursada no 2º semestre/2009 com aproveitamento de 95 pontos, 345 
conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Geoprocessamento no planejamento e gestão 
da paisagem urbana e cultural, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2010 com 
aproveitamento de 96 pontos, conceito A. Doutorando Joviano Gabriel Maia Mayer: 
aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do curso de 
Mestrado do NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Biopolíticas na produção do espaço 350 
contemporâneo, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2013 com aproveitamento de 95 
pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: planejamento, gestão das cidades e 
manifestações coletivas, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2013 com aproveitamento 
de 98 pontos, conceito A. Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo, 
45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre/2013 com aproveitamento de 86 pontos, conceito B. 355 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Cartografias biopotentes – a produção do comum no 
espaço contemporâneo, 15 horas/01 crédito, cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento 
de 99 pontos, conceito A. Doutoranda Joana Barbosa Vieira da Silva: aproveitamento dos 
créditos das seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do curso de Mestrado do NPGAU: 
Historiografia da Arquitetura, 15 horas/01 crédito, cursada no 2º semestre/2014 com 360 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Arquitetura como interface, 45 horas/03 créditos, 
cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Teorias do espaço e 
do planejamento urbano, 60 horas/04 créditos, cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento 
de 95 pontos, conceito A. Doutorando Luiz Felype Gomes de Almeida: aproveitamento dos 
créditos das seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do curso de Mestrado do NPGAU: 365 
Organização do Espaço Urbano, 60 horas/04 créditos, cursada no 1º semestre/2011 com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. A natureza informacional do espaço, 45 horas/03 
créditos, cursada no 2º semestre /2011 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Doutoranda 
Daniela Batista Lima Barbosa: aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas 
como aluna regular do curso de Mestrado e Doutorado do NPGAU: História da Arquitetura e do 370 
Urbanismo, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre/2006 com aproveitamento de 95 pontos, 



conceito A. Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º 
semestre/2006 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Metodologia da Pesquisa Científica 
Aplicada a Arquitetura e ao Urbanismo, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre/2006 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos Especiais de Arquitetura e Urbanismo: Teorias 375 
Urbanas, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre/2006 com aproveitamento de 92 pontos, 
conceito A. História e análise crítica da arte, arquitetura e cidade, 45 horas/03 créditos, cursada no 
1º semestre/2007 com aproveitamento de 87 pontos, conceito B. Metodologia da Pesquisa 
Científica Aplicada a Arquitetura e ao Urbanismo, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º 
semestre/2006 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e 380 
Urbanismo II: Redação de trabalhos acadêmicos, 30 horas/02 créditos, cursada no 1º 
semestre/2009 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Aspectos contemporâneos do 
planejamento urbano e metropolitano, 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre/2009 com 
aproveitamento de 83 pontos, conceito B. Modelagem aplicada ao planejamento urbano e gestão 
do patrimônio histórico, 60 horas/04 créditos, cursada no 2º semestre/2009 com aproveitamento 385 
de 98 pontos, conceito A. Conforme Regulamento do NPGAU, foram aproveitados o total máximo 
de 08 (créditos) das disciplinas anteriormente discriminadas. Doutorando Flávio José Rodrigues 
de Castro: aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas em regime de 
“Disciplina Isolada” junto ao NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Governamentalidade, 
Insurreição, Contra-conduta: o Urbano em Michel Foucault, 15 horas/01 crédito, cursada no 1º 390 
semestre/2016 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Aspectos contemporâneos do 
Planejamento Urbano e Metropolitano, 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre /2015 com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Doutorando Diego Fagundes da Silva: aproveitamento 
dos créditos da seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto ao NPGAU: 
Teoria Crítica da Produção do Espaço Arquitetônico, 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre 395 
/2015 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Doutoranda Helena d’Agosto Miguel 
Fonseca: aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas em regime de 
“Disciplina Isolada” junto ao NPGAU: Aspectos contemporâneos do Planejamento Urbano e 
Metropolitano, 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre /2014 com aproveitamento de 97 
pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: História, arquitetura, cultura, cotidiano 400 
na cidade contemporânea, 30 horas/02 créditos, cursada no 1º semestre /2015 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Planejamento, 
gestão das cidades e manifestações coletivas, 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre 
/2015 com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. Doutoranda Raquel Tomanik: 
aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina cursada como aluna regular do curso de 405 
Mestrado em Engenharia Urbana da UFSCAR: Planejamento Urbano, 06 créditos, cursada no 1º 
semestre /2006 com conceito A de aproveitamento. Aproveitamento dos créditos das seguintes 
disciplinas cursadas em regime de “Disciplina Isolada” junto ao NPGAU: Formação da rede 
urbana brasileira, 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre /2015 com aproveitamento de 93 
pontos, conceito A. Aspectos contemporâneos do Planejamento Urbano e Metropolitano, 45 410 
horas/03 créditos, cursada no 1º semestre /2016 com aproveitamento de 98 pontos, conceito A. 
Conforme Regulamento do NPGAU, foram aproveitados um total máximo de 08 (créditos) das 
disciplinas anteriormente discriminadas. Mestranda Fernanda Cristina de Souza Paz: 
aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto 
ao NPGAU: História, Análise Crítica da Arte, Arquitetura e Cidade, 45 horas/03 créditos, cursada 415 
no 2º semestre /2015 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. O Colegiado indeferiu o 
requerimento de aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina cursada em regime de 
“Disciplina Isolada” junto ao NPGAU com conceito inferior a B: Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Conservação e Preservação Ambiental e Patrimonial e os instrumentos de gestão, 
15 horas/01 crédito, cursada no 1º semestre /2015 com aproveitamento de 70 pontos, conceito C. 420 
Mestranda Renata Nogueira Herculano: aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina 
cursada como aluna regular do curso de Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas 
Ambientais do IGC/UFMG: Métodos Quantitativos Avançados, 60 horas/04 créditos, cursada no 2º 
semestre /2015 com aproveitamento de 93 pontos, conceito A. Aproveitamento dos créditos da 
seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto ao curso de Mestrado em 425 
Desenvolvimento Social da UNIMONTES: Mapas sociais, 60 horas, cursada no 1º semestre /2015 
com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Mestranda Patricia Cioffi de Mattos: 
aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto 
ao NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Urbanismo de Guerra-I: leituras 
contemporâneas da produção do espaço, 15 horas/01 crédito, cursada no 1º semestre /2016 com 430 
aproveitamento de 87 pontos, conceito B. Atividades Acadêmicas de Pós-graduação: O 
Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação, 
encaminhados com a anuência dos respectivos orientadores: Doutoranda Ana Paula Silva de 



Assis: atribuição de 01 (um) crédito referente à realização de Estágio Docente além do 
obrigatório, a saber: Estágio Docência em Seminário – ARQ812/15 horas/01 crédito, cursada no 435 
1º semestre de 2015 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Doutoranda Clarice de 
Assis Libânio: atribuição de 04 (quatro) créditos referentes às seguintes produções acadêmicas, 
além das obrigatórias: (i) A. Democracia, participação e direito à cidade: um olhar sobre o jogo, 
suas regras e as possibilidades de emancipação. In: Anais do XVI Encontro Nacional da ANPUR. 
Belo Horizonte/MG. 18 a 22 de maio de 2015. (ii) As múltiplas dimensões do acesso à cidade e o 440 
papel do capital cultural e das redes. In: Anais do Seminário Internacional da Rede 
Iberoamericana de Investigadores Sobre Globalização e Território. Salvador/BA. 01 a 04 de 
setembro de 2014. ITEM 7. INFORMES: REUNIÃO CONVOCADA PELA PRPG PARA 
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DO CEDECOM/UFMG DE DESENVOLVIMENTO DE 
TEMPLATE PARA SITES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG. A Profa. 445 
Denise Morado informou que participou de reunião realizada em 12 de agosto último, convocada 
pela PRPG, para apresentação aos Coordenadores dos Programas de Pós-graduação da UFMG 
do projeto inicial do CEDECOM para o desenvolvimento de template para os sites dos Programas. 
A Professora esclareceu que o projeto será elaborado pela equipe Web do Cedecom a partir da 
identificação das necessidades dos cursos. O Cedecom já deveria ter enviado aos cursos um 450 
questionário de avaliação, a partir do qual a equipe responsável irá elaborar um cronograma e as 
propostas para as demais etapas do projeto, que compreende as seguintes etapas: 
Diagnóstico/Análise, Concepção, Identificação de competências, recrutamento e treinamento dos 
recursos humanos, Modelagem, Layout, Aprovação, Desenvolvimento, Produção de imagens, 
Testes de componentes de interface em browsers, Documentação, Treinamento. A Profa. Denise 455 
Morado disse que irá enviar e-mail à PRPG perguntando sobre a previsão de envio do 
questionário de avaliação das necessidades dos cursos. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) 
Calendário CAPES – Cursos Novos, MINTER, DINTER. Ofício Circular da Diretoria de Avaliação 
da CAPES, datado de 22/08/2016, comunica o calendário para a apresentação de propostas de 
cursos novos (APCN) e de projetos Minter e Dinter: de 12 de setembro a 30 de outubro de 2017, 460 
com previsão de publicação dos resultados a partir do final do primeiro semestre de 2018, via 
Plataforma Sucupira. B) Colóquio Sylvio de Vasconcellos 100 anos: a atualidade das 
contribuições do pensador na Arquitetura mineira e brasileira. Correspondência da Profa. 
Celina Borges, datada de 05/09/2016, convida o Colegiado a celebrar parceria na realização do 
Colóquio Sylvio de Vasconcellos 100 anos: a atualidade das contribuições do pensador na 465 
Arquitetura mineira e brasileira, a ser realizado em Belo Horizonte e Congonhas do Campo/MG, 
entre os dias 25 e 27 de outubro próximo. O Colegiado aprovou a concessão de um apoio 
financeiro ao Colóquio na ordem de R$ 1.000,00. 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 470 
EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do 
Colegiado. Belo Horizonte, 05 de setembro de 2016. 
 


