
Ata da 8ª/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 03 de outubro 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 e Silke Kapp. Representante Discente 
Convidada, Mestranda Anna Gabriela Alves Lobato. Justificou ausência, a Professora 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 7ª/2016 
reunião do Colegiado, realizada em 05/09/2016. 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: Marcia Maria Cavalieri, intitulada “Para além do concreto e da cor: A 
dimensão imaterial na arquitetura de Ayrton Lolô Cornelsen”, e defendida em 30/09/2016 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Celina Borges Lemos (EA-UFMG-15 
Orientadora), Juliana Harumi Suzuki (UFPR), Patrícia Thomé Junqueira Schettino (UFOP), Denise 
Marques Bahia (PUC MG) e Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG). O trabalho teve a 
“Aprovação” da Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação do 
Exame de Qualificação de Doutorado de: Ana Paula Silva de Assis, intitulado “A agência dos 
jogos: Participação e dissenso na produção política do espaço”, e apresentado no dia 20 de 20 
setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelas Professoras Doutoras Ana 
Paula Baltazar dos Santos (orientadora – EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Ângela Cristina 
Salgueiro Marques (FAFICH-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. 
Tadeu Starling Perdigão, intitulado “Fabricação e transformação da imagem urbana: da cidade 
barroca à desconstrução da modernidade nos novecentos”, e apresentado no dia 30 de setembro 25 
de 2016, perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Celina Borges 
Lemos (orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Claudio Listher 
Marques Bahia (PUC MG) e Junia Cambraia Mortimer (UFBA). O trabalho teve a “Aprovação” da 
Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Defesa de 
Dissertação de: Thaís Mariano Nassif Salomão, intitulado “Linguagem técnica e 30 
(im)possibilidades para a produção democrática do espaço urbano: uma análise a partir de duas 
experiências participativas em Belo Horizonte”, e apresentado no dia 09 de setembro de 2016 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise Morado 
Nascimento (orientadora – EA-UFMG), Ricardo Fabrino Mendonça (FAFICH-UFMG) e Heloisa 
Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora 35 
com os seguintes comentários adicionais: “A Banca destaca a qualidade do trabalho e sugere a 
continuidade da pesquisa”. Luiz Eduardo Soares de Araújo, intitulado “A CENTRALIDADE 
METROPOLITANA VETOR SUL: da vocação do Jardim Canadá ao intento do CSul”, e 
apresentado no dia 12 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (orientadora – EA-UFMG), Heloisa Soares de 40 
Moura Costa (IGC-UFMG) e Cláudio Rezende Ribeiro (PROURB-UFRJ). O trabalho teve a 
“Aprovação” da Comissão Examinadora. Laís Grossi de Oliveira, intitulado “Ativismos e a cidade: 
redes de resistência na produção do urbano”, e apresentado no dia 23 de setembro de 2016 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Silke Kapp (orientadora – 
EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Felipe Nunes Coelho Magalhães 45 
(IGC/UFMG). Convidado: Doutorando Igor Thiago Moreira Oliveira (FAE/UFMG). O trabalho teve a 
“Aprovação” da Comissão Examinadora. Rafael Reis Bittencourt, intitulado “Cidadania 
autoconstruída. O ciclo de lutas sociais das ocupações urbanas na RMBH (2006-15)”, e 
apresentado no dia 26 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de 50 
Mendonça (EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG) e Prof. MSc. Tiago Castelo 
Branco Lourenço (EA-UFMG e PUC MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 
Examinadora. Angélica Linhares Buchmayer, intitulado “A arte como emuladora do espaço 
arquitetônico”, e apresentado no dia 29 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelas Professoras Doutoras Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), 55 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Junia Cambraia Mortimer (UFBA) e Pesquisadora Francisca 
Caporali (JA.CA). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes 
comentários adicionais: “o trabalho tem importantes qualidades sobre a escolha e o recorte 
temático (arte/vida/cidade), realiza uma pesquisa marcadamente interdisciplinar, e concretiza uma 
etapa significativa para a formação da pesquisadora”. Laura Fonseca de Castro, intitulado “O 60 
uso desviado do espaço”, e apresentado no dia 30 de setembro de 2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelas Professoras Doutoras Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – 



EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e 
Junia Cambraia Mortimer (UFBA). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com 
os seguintes comentários adicionais: “o trabalho demonstra grande capacidade de articulação 65 
conceitual, de montagem e estruturação de pesquisa. A Banca recomenda que a autora continue 
a pensar o tema em forma de artigos que podem ser extraídos do conteúdo desenvolvido na 
dissertação”. Luna Esmeraldo Gama Lyra, intitulado “Por onde caminham as mulheres? Um 
estudo sobre os percursos cotidianos de mulheres diaristas em Belo Horizonte”, e apresentado no 
dia 30 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelas Professoras 70 
Doutoras Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Ana Maria 
Rabelo Gomes (FAE-UFMG - via teleconferência). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão 
Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de Qualificação de 
Mestrado de: Ananda Martins Carvalho, intitulado “Memórias de rio e de gente”, e apresentado 
no dia 27 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 75 
Doutores Frederico Canuto (orientador- EA-UFMG), Maria Luísa Magalhães Nogueira (FAFICH-
UFMG) e Simone Cortezão Freire (UFSJ). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. 
Anna Gabriela Alves Lobato, intitulado “Arquitetura visionária: investigação sobre imaginário e 
narrativa como estratégia crítica às práticas espaciais no século XXI”, e apresentado no dia 20 de 
setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 80 
Stéphane Huchet (orientador- EA-UFMG), Carlos Antônio Leite Brandão (EA-UFMG) e Frederico 
Canuto (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Carolina Amarante 
Boaventura, intitulado “Diagramar como uma outra prática arquitetônica: potencialidade e 
desafios”, e apresentado no dia 29 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora- EA-UFMG), 85 
Juliana Torres de Miranda (EA-UFMG) e Marcelo Reis Savergnini Maia (EA-UFMG). O trabalho foi 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora. Débora Andrade Gomes Moura, intitulado “Experiência 
de produção do espaço de uso coletivo: processo colaborativo de ação microlocal”, e apresentado 
no dia 30 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora- EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos 90 
Santos (EA-UFMG) e Frederico Canuto (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora. Eduardo Marchetti Pereira Leão da Motta, intitulado “Segregação socioespacial e 
o efeito-vizinhança em favelas de Belo Horizonte”, e apresentado no dia 23 de setembro de 2016 
perante Comissão Examinadora composta pelas Professoras Doutoras Jupira Gomes de 
Mendonça (orientadora- EA-UFMG), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Luciana Teixeira 95 
de Andrade (PUC-MG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Gabriel de Sousa 
Castro, intitulado “Construções da superfície: uma investigação sobre as edificações e a 
paisagem urbana na fotografia”, e apresentado no dia 28 de setembro de 2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (orientador- EA-UFMG), 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). O trabalho foi 100 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora. Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, intitulado 
“Expandindo o espaço de soluções no exercício de projeto: perturbando as prescrições no ensino 
de arquitetura”, e apresentado no dia 28 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelas Professoras Doutoras Maria Lúcia Malard (orientadora- EA-UFMG), Juliana 
Torres de Miranda (EA-UFMG) e Paula Barros (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela 105 
Comissão Examinadora. Lisandra Mara Silva, intitulado “A propriedade, entre o negro e a 
moradia”, e apresentado no dia 22 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelas Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (orientadora- EA-UFMG), 
Regina Helena Alves da Silva (FAFICH-UFMG) e Marinella Machado Araújo (Direito - PUC MG). O 
trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Marcelo Duarte Borges Caixeta, intitulado 110 
“Relações de dominação na produção social do esgotamento sanitário da Ocupação Paulo Freire”, 
e apresentado no dia 30 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora- EA-UFMG), Margarete Maria de 
Araújo Silva (EA-UFMG) e MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (EA-UFMG). O trabalho foi 
“Reprovado” pela Comissão Examinadora, que “concedeu 60 dias para reformulação do trabalho 115 
em nova apresentação em 01/12/2016, 14 hs”. Maria Florencia Sosa, intitulado “Território, 
identidade e política: os lugares de urbanidade metropolitana no contexto do planejamento urbano 
na RMBH”, e apresentado no dia 20 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (orientadora- EA-UFMG), 
Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). 120 
O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Mariana Fernandes Teixeira, intitulado 
“Planejamento Urbano e Walkability: Um estudo comparativo entre dois bairros em Montes 
Claros/MG”, e apresentado no dia 20 de setembro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (orientador- EA-UFMG), 



Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG) e Roseli Gomes de Andrade (Faculdade de 125 
Medicina/UFMG - OSUB). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Marília 
Andrade Pereira, intitulado “Contribuições ao campo cultural: experienciações da museologia e a 
‘práxis’ dos museus”, e apresentado no dia 21 de setembro de 2016 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora- EA-
UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Letícia Julião (ECI-UFMG). O trabalho foi 130 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora. Polyana Pereira Coelho, intitulado “As lutas sociais no 
contexto do direito à cidade: os limites da participação popular institucionalizada e os 
apontamentos das experiências contemporâneas”, e apresentado no dia 27 de setembro de 2016 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves 
(orientadora- EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Frederico Canuto (EA-135 
UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. O Colegiado comentou da 
importância da avaliação rigorosa dos trabalhos no momento da qualificação, que é um marco 
importante no desenvolvimento dos projetos de dissertação. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE 
BANCAS EXAMINADORAS. A Profa. Denise Morado informou que aprovou ad referendum a 
inclusão da Profa. Cibele Saliba Rizek (USP-SC) na composição da Banca Examinadora de 140 
Defesa de Tese de Lígia Maria Xavier Milagres, marcada para 04 de outubro próximo. O 
Colegiado referendou a aprovação. O Colegiado referendou a aprovação da composição da 
Banca Examinadora do Exame Qualificação de Mestrado de Tiago Cícero Alves, intitulado “O 
jogo como ferramenta para uma contra-conduta espacial: o caso das ocupações urbanas”, a ser 
apresentado no dia 05 de outubro de 2016: Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos 145 
(orientadora- EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). O 
Colegiado aprovou a sugestão de composição da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Ana 
Carolina Pinheiro Euclydes, a ser realizada entre os dias 16 de novembro a 13 de dezembro de 
2016: Professores Doutores Roberto Luis de Melo Monte-Mór (orientador- FACE-UFMG), Carlos 
Walter Porto-Gonçalves (UFF), Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins (FAU-USP), Eliano de 150 
Souza Martins Freitas (COLTEC-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Rita de 
Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). PENDÊNCIAS: A Profa. Denise Morado comunicou, para 
ciência dos fatos da próxima Coordenadora do NPGAU, Profa. Silke Kapp, as situações de 
pendência em relação à apresentação de trabalhos dos seguintes estudantes: Exame 
Qualificação de Doutorado de Helio Passos Rezende – o estudante tinha prazo para entrega do 155 
texto da Qualificação até 30 de setembro de 2016. Em 03/10/2016, o discente encaminhou e-mail 
para seu orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho, com cópia para o NPGAU, anexando o 
arquivo pdf de sua qualificação. O orientador não se manifestou a respeito. A Profa. Denise 
Morado lembrou que o estudante tem prazo até 31/10/2016 para apresentação da Qualificação e 
que a definição do prazo para sua defesa de tese depende do resultado de sua Qualificação. 160 
Também em relação aos orientandos do Prof. José dos Santos Cabral Filho que tinham prazo 
para defesa/qualificação até 31 de agosto de 2016, até o momento, não houve manifestação do 
Professor a respeito de sugestão de banca/data de apresentação e/ou pedido de prorrogação de 
prazo dos estudantes: Defesa de Tese de Flávia Ballerini, apresentação de Qualificação de 
Doutorado de Mateus de Sousa Van Stralen, Defesa de Dissertação de Camila Matos 165 
Fontenele e Qualificação de Mestrado de Estevam Quintino Gomes Júnior, este último com 
prazo para apresentação da qualificação até 30 de setembro de 2016. ITEM 3. SITUAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO – DOUTORANDO ANDRÉ PENIDO. A Profa. Denise Morado relatou que, 
conforme aprovado na última reunião, procurou o Prof. Carlos Antônio Leite Brandão para 
consultá-lo sobre a possibilidade de reassumir a orientação do doutorando André Reis Penido. 170 
Com a recusa do Prof. Brandão, encaminhou correspondência ao discente, datada de 05/09/2016, 
determinando que o estudante reestruturasse seu projeto de tese, de modo a ser executado nos 
prazos previstos no Regulamento do NPGAU, e o apresentasse até 26/09/2016 para a designação 
de um novo orientador. Em 29 de setembro último, o doutorando enviou um projeto, que foi 
repassado aos membros do Colegiado para avaliação nesta reunião. A Profa. Denise Morado 175 
disse que procurou o Prof. Flávio de Lemos Carsalade para consultá-lo sobre a possibilidade de 
assumir a orientação do estudante e que o Professor se dispôs a ler o projeto e conversar com o 
discente após retornar de uma viagem que tinha marcado para as próximas semanas. Após ampla 
discussão, o Colegiado concordou que o documento apresentado pelo discente André Penido em 
29/09/2016 não se configura como projeto de tese e não fornece subsídios suficientes ao 180 
Colegiado para a designação de um novo orientador para o estudante. Conforme estabelecido nas 
Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG, art. 31, § 2º, que estabelece que “O Colegiado de 
Curso deverá indicar um docente como responsável pela supervisão acadêmica de determinado 
estudante até que seja definido o docente orientador”, o Colegiado decidiu designar a Profa. Silke 
Kapp como sua supervisora acadêmica, cabendo ao discente procurar a Professora Silke caso 185 
necessite de uma conversa/aconselhamento. O Colegiado decidiu estabelecer o prazo de 30 de 



outubro próximo para que o estudante reencaminhe projeto de tese para uma definição a 
respeito de sua situação de orientação. TEM 4. SOLICITAÇÃO DE COORIENTAÇÃO. A Profa. 
Denise Morado apresentou correspondência encaminhada pela Profa. Ana Clara Mourão Moura, 
datada de 05/09/2016, solicitando autorização para a inclusão do nome do Prof. Alfio Conti, do 190 
Departamento de Urbanismo da EA, como coorientador da mestranda Renata Nogueira 
Herculano pelos seguintes motivos: (i) “A área geográfica de investigação da aluna é de amplo 
conhecimento do Prof. Alfio Conti; (ii) O Professor é membro de nosso grupo de pesquisa e 
plenamente envolvido em nossas temáticas de investigação; (iii) Estarei afastada para pós-
doutorado no período de 20 de outubro até o início de agosto de 2017, o que torna mais difícil o 195 
acompanhamento cotidiano das atividades”. O Colegiado decidiu indeferir a solicitação por 
entender que a situação não configura excepcionalidade que justifique a coorientação e, por outro 
lado, acreditar que a Professora aceitou a orientação da estudante e decidiu pela realização de 
pós-doutoramento em períodos sobrepostos, em função da existência de uma estrutura de 
pesquisa que desse suporte à orientação da estudante no seu período de afastamento. ITEM 5. 200 
REQUERIMENTOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO 
ACADÊMICA; APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS; TRANCAMENTO PARCIAL DE 
MATRÍCULA. Trancamento Parcial de Matrícula: O Colegiado aprovou os seguintes 
requerimentos de Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, referentes ao 2º semestre 
de 2016, encaminhados com as anuências dos respectivos orientadores: Mestranda Paula de 205 
Moreira Guimarães, relativo à disciplina “Tópicos Especiais em Antropologia H1- Leituras em 
populações tradicionais” - 60 horas/04 créditos. Mestranda Laís de Kunzendorff e Souza Lima, 
relativo à disciplina “Arquitetura como interface” - 45 horas/03 créditos. Mestrando Lucas Bezerra 
Alves, relativo à disciplina “Planejamento, gestão das cidades e manifestações coletivas” - 45 
horas/03 créditos. Mestranda Carolina Amarante Boaventura, relativo à disciplina “Tópicos em 210 
Arquitetura e Urbanismo I: Arquitetura como infraestrutura” - 15 horas/01 crédito. Aproveitamento 
de Estudos: O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Aproveitamento de Estudos, 
encaminhados com a anuência dos respectivos orientadores: Doutoranda Clarissa Cordeiro de 
Campos: aproveitamento dos créditos da seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina 
Isolada” junto ao NPGAU: Arquitetura, tecnologias digitais e cultura contemporânea, 45 horas/03 215 
créditos, cursada no 1º semestre/2016 com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. 
Aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do curso de 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da USP: Iluminação natural na arquitetura: metodologias 
para projeto e avaliação, 09 créditos/135 horas, cursada no 1º semestre /2010 com conceito A de 
aproveitamento. Metodologia científica aplicada a arquitetura e ao urbanismo, 09 créditos/135 220 
horas, cursada no 1º semestre /2010 com conceito A de aproveitamento. A tecnologia da 
informação aplicada à arquitetura e urbanismo: recursos e restrições, 09 créditos/135 horas, 
cursada no 2º semestre /2010 com conceito A de aproveitamento. Pedagogia aplicada à 
arquitetura e ao urbanismo, 09 créditos/135 horas, cursada no 2º semestre /2010 com conceito B 
de aproveitamento. Conforme Regulamento do NPGAU, foram aproveitados o total máximo de 08 225 
(créditos) das disciplinas discriminadas anteriormente. Produção Acadêmica: O Colegiado 
aprovou os seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pela Doutoranda 
Júnia Lúcio de Castro Borges com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Clara Mourão 
Moura: (i) BORGES, J.; JANKOWSKI, P. ;DAVIS JUNIOR, C.. Crowdsourcing for Geodesign: 
Opportunities and Challenges for Stakeholder Input in Urban Planning. In: Claudia Robbi Sluter, 230 
Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. (Org.). Cartography - Maps 
Connecting the World. 1ed.: Springer, 2015, v. 1, p. 361-373. (ii) BORGES, J. L. C.; JANKOWSKI, 
P. ;DAVIS JUNIOR, C.. Crowdsourced information from Tweets during the WorldCup in Brazil: A 
theme search. In: Changing Cities, 2015, Porto Heli. Proceedings of the International Conference 
on Changing Cities II, Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Thessaly: 235 
Grafima Publications, 2015. O Colegiado aprovou o seguinte requerimento de produção 
acadêmica encaminhado pelo Mestrando Eduardo Marchetti Pereira Leão da Motta com a 
anuência de sua orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça: MOTTA, E. M. P. L. Segregação 
socioespacial e o Efeito-Vizinhança na diferença de localização de favelas em Belo Horizonte. In: 
LIBÂNIO, C. A. (Org.) Favelas e periferias metropolitanas: exclusão, resistência, cultura e 240 
potência. 1. ed. Belo Horizonte: Favela é Isso Aí, 2016. p. 141-155. 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 Júnia 
Lúcio de Castro Borges: atribuição de 02 (dois) créditos referentes à seguinte produção 
acadêmica, além das obrigatórias: (i) BORGES, J.L.C.; MOURA, A. C. M; PAULA, P.; 245 
CASAGRANDE, P. Social Media Geographic Information Visual Analytics. In: Input, 2016, Torino, 
Proceedings of the 9th international Conference on innovation in urban and Regional planning, 
Torino: Instituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'inovazione. p.295-299. O Colegiado 



indeferiu o requerimento de creditação como “Atividades Acadêmicas” da seguinte publicação, 
além das obrigatórias, na qual a aluna não consta como primeira autora: CALAFIORE, A.; 250 
BORGES, J.L.C.; MOURA, A. C. M; Boella, G.. Integrating VGI system in a Participatory Design 
Framework. In: Input, 2016, Torino, Proceedings of the 9th international Conference on innovation 
in urban and Regional planning, Torino: Instituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'inovazione. 
p.441-446. ITEM 6. PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. O Colegiado aprovou o 
parecer favorável do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa referente ao processo de reconhecimento do 255 
diploma de Master of Science in Design and Urban Ecologies, obtido na The New 
School/Parsons School of Design New York/EUA, de interesse de Silvia Resende Xavier. Título 
do trabalho: “Reimagining informality and participation in New York city’s waste system”. ITEM 7. 
EXAME DE SELEÇÃO PARA 2017. A Profa. Denise Morado disse que, conforme informado em 
reunião realizada na PRPG em junho último, os editais dos exames de seleção não serão mais 260 
analisados pela Sra. Rose que está se desligando da UFMG. Dessa forma, a PRPG solicita que 
os cursos enviem os editais com antecedência em relação à data de início das inscrições. A 
Professora listou as providências necessárias para a organização do próximo processo seletivo: 
Solicitação aos professores do NPGAU da previsão do número de vagas para o mestrado e para o 
doutorado; Conferência dos Termos de Referência de Pesquisa dos professores que irão ofertar 265 
vagas em 2017 para divulgação junto com o Edital de Seleção; Designação da Comissão de 
Seleção; Aprovação do calendário e dos Editais de Seleção. O Colegiado decidiu encaminhar aos 
seus membros e aos membros da última Comissão de Seleção, minuta dos Editais de Seleção 
para envio de sugestões a serem discutidas na próxima reunião, replicando o calendário do último 
ano, formatando o texto de forma que torne mais fluente a sua leitura, e detalhando melhor as 270 
normas relativas à documentação a ser apresentada pelos candidatos e aos certificados aceitos 
para comprovação de proficiência em inglês, considerando as pendências de documentação 
registradas este ano e que provocaram o indeferimento de várias inscrições. O Colegiado decidiu 
ainda alterar o processo seletivo do mestrado, com a definição de duas etapas de avaliação: (i) 
prova escrita de conhecimentos e (ii) arguição baseada no currículo e projeto dos candidatos. 275 
ITEM 8. INFORMES DA REUNIÃO DO CONSELHO ACADÊMICO DA ESCOLA DE 
ARQUITETURA. A Profa. Denise Morado apresentou os principais pontos abordados na Reunião 
do Conselho Acadêmico da Escola de Arquitetura, formado pela Direção da Escola, Chefes de 
Departamentos e Coordenadores de Colegiados, realizada em 14 de setembro último. A) O CEPE 
aprovou resolução incluindo a avaliação discente nos processos de progressões e promoções de 280 
docentes. Está acontecendo nas Câmaras de Graduação e Pós-graduação uma discussão sobre 
a forma como esta avaliação será realizada, com orientação para que a decisão fique a critério 
dos Colegiados de Curso e com solicitação para que sejam enviadas sugestões para esta 
inserção. Foi levantada uma sugestão para que a avaliação seja realizada pelos orientandos do 
docente e não pelos alunos de forma geral. B) A creditação das disciplinas da pós-graduação para 285 
a graduação e vice-versa está em  discussão no CEPE em razão da modificação das normas de 
graduação e do regimento da UFMG. C) O Diretor, Prof. Maurício Campomori, informou que a 
Escola tem em caixa um recurso orçamentário de grande aporte, com risco de devolução caso 
não seja empenhado no prazo estabelecido pelo MEC. O Diretor propôs utilizar parte destes 
recursos para a reativação da revista TOPOS como publicação da Escola / produção do NPGAU, 290 
fazendo um empenho junto à Editora da UFMG. O Colegiado entendeu que seria mais 
interessante para o NPGAU que este recurso fosse ser destinado a publicação de 
livros/coletâneas considerando as dificuldades que envolvem a publicação de periódicos. D) O 
Diretor ressaltou a necessidade de realização de um planejamento da dotação orçamentária do 
próximo ano, já a partir de janeiro. E) O Diretor anunciou a reestruturação da rede de internet pelo 295 
CECOM, com a perspectiva de que todos os sites da Escola migrem para o servidor do CECOM. 
ITEM 9. INFORMES DIVERSOS. A) Recredenciamento do Prof. Marcelo Pinto Guimarães. A 
Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira, Pró-Reitora da UFMG, encaminhou Ofício ao NPGAU, 
datado de 05/09/2016, informando a aprovação do credenciamento do Prof. Marcelo Pinto 
Guimarães como docente permanente, nível doutorado, com a ressalva de que o “Colegiado 300 
atente para o acompanhamento da situação do docente, tanto para evitar prejuízos à sua saúde, 
devido às cobranças resultantes da participação no Núcleo Permanente, quanto para não gerar 
prejuízos à avaliação do Programa”. B) Presidência da ANPUR. A Diretoria da ANPUR – 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 
encaminhou correspondência aos seus membros associados/filiados, datada de 15/09/2016, 305 
agradecendo as manifestações de solidariedade endereçadas à Diretoria da Associação, 
familiares, colegas e amigos do Presidente Rodrigo Simões, falecido em 19 de agosto último e 
informando que, conforme o Estatuto da Associação, o Prof. Geraldo Magela Costa, Secretário 
Executivo da Associação, passa a acumular a função de Presidente da ANPUR até a realização 
da próxima Assembleia Ordinária, prevista para 26 de maio de 2017, quando será eleito um novo 310 



presidente para completar o mandato, que se conclui em 31 de julho de 2017. ITEM 10. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Desistência do Curso de Doutorado. A estudante CHIARA COCCO 
encaminhou e-mail ao NPGAU, datado de 27/09/2016, informando sua desistência do curso de 
Doutorado, considerando que foi contemplada com bolsa de estudos da Universitá degli Studi di 
Cagliari, e informando que pretende, juntamente com a Profa. Ana Clara Mourão Moura, 315 
formalizar um convênio para realização do seu Doutorado em regime de cotutela com o NPGAU. 
A Coordenadora esclareceu que vai encaminhar chamada aos doutorandos para consulta de 
interesse em receber a bolsa de estudos CAPES/DS que seria designada à estudante Chiara 
Cocco. B) Modelo de declaração de defesa de tese/dissertação antes da entrega da versão 
final do trabalho. A Profa. Denise Morado apresentou sugestão colocada na Reunião da Câmara 320 
de Pós-graduação para que os cursos adotem uma declaração de conclusão do curso a ser 
repassada aos estudantes antes da entrega da versão final da tese/dissertação incluindo uma 
data de validade do documento, correspondente ao prazo determinado no regulamento do curso 
para a entrega desta versão. A Professora esclareceu que a não entrega de declaração pode 
gerar recurso por parte dos discentes e a declaração com data de validade impele o discente a 325 
entregar a versão final do trabalho para poder receber a declaração definitiva. O Colegiado 
aprovou a sugestão. O Colegiado ponderou também sobre o atual formulário que acompanha as 
Atas de Defesa de Tese/Dissertação referente à avaliação dos membros das bancas 
examinadoras com relação à indicação dos trabalhos a premiações. Tem sido comentado que o 
formulário não está gerando os resultados esperados e tem causado constrangimento entre os 330 
membros das bancas. O Colegiado entendeu que, para subsidiar as comissões encarregadas de 
indicar as teses/dissertações para premiações, uma primeira consulta aos orientadores seria mais 
interessante e, em caso de dúvidas, os demais membros da banca poderiam, eventualmente, ser 
consultados. O Colegiado decidiu manter o formulário, em caráter experimental, e refletir melhor 
sobre o assunto em uma outra oportunidade, acatando, contudo, a sugestão de consulta prévia 335 
aos orientadores, no caso de indicação de trabalhos a premiações. C) Bolsa de Doutorado 
Sanduíche. O Colegiado homologou o “Termo de Seleção de Candidatura ao PDSE” – Programa 
de Doutorado Sanduíche no Exterior/CAPES, referente às seguintes candidaturas, conforme 
aprovado em reunião do Colegiado realizada em 08 de agosto último: Doutoranda Ana Paula 
Silva de Assis – projeto de pesquisa “A agência dos jogos: participação e dissenso na produção 340 
política do espaço”, a ser desenvolvido na Central Saint Martins (CSM)/University of the Arts 
London (UAL)/Reino Unido no período de março a junho de 2017 sob a orientação do Prof. 
Jeremy Till. A candidatura foi aprovada por Comissão constituída pelas Profas. Denise Morado 
Nascimento (Coordenadora do NPGAU) e Angela Cristina Salgueiro Marques (Programa de Pós-
graduação em Comunicação Social da FAFICH/UFMG) e Doutoranda Patrícia Capanema Alvares 345 
Fernandes (NPGAU). Doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva – projeto de pesquisa 
“Análises práticas sobre ações de preservação: mercantilização dos lugares e das edificações”, a 
ser desenvolvido na Universidad Politécnica de Madrid/UPM – Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid/ETSAM-Espanha no período de setembro a dezembro de 2017 sob a 
orientação do Prof. Rafael Guiridi Garcia. A candidatura foi aprovada por Comissão constituída 350 
pelas Profas. Denise Morado Nascimento (Coordenadora do NPGAU) e Maria Cristina Villefort 
Teixeira (Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 
EA/UFMG) e Doutoranda Patrícia Capanema Alvares Fernandes (NPGAU). Doutorando Mario 
Fundarò – projeto de pesquisa “Análise comparativa entre as legislações europeias e a brasileira 
na tutela do patrimônio arquitetônico – teorias e práticas”, a ser desenvolvido na Politecnico di 355 
Milano/Itália no período de abril a junho de 2017 sob a orientação do Prof. Marco Dezzi Bardeschi. 
A candidatura foi aprovada por Comissão constituída pelas Profas. Denise Morado Nascimento 
(Coordenadora do NPGAU) e Maria Cristina Villefort Teixeira (Programa de Pós-graduação em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da EA/UFMG) e Doutoranda Patrícia Capanema 
Alvares Fernandes (NPGAU). D) Recursos financeiros. Conforme informado pelo Diretor da 360 
Escola na reunião do Conselho Acadêmico, relatada anteriormente, a Diretoria está 
disponibilizando auxílios para professores participarem de eventos científicos, mediante 
solicitação a ser encaminhada via NPGAU. Foram recebidas as seguintes solicitações: Prof. 
Flávio de Lemos Carsalade – pagamento da taxa de inscrição (R$ 300,00) para apresentação do 
trabalho “Geografia e paisagem cultural: o geodesign como ferramenta de representação”, 365 
elaborado em coautoria com a Profa. Ana Clara Mourão Moura, no IV Encontro Nacional de 
História do Pensamento Geográfico e II Encontro Nacional de Geografia Histórica, a ser realizado 
em Belo Horizonte-MG, de 05 a 09 de dezembro próximo. A Profa. Denise Morado esclareceu 
que, em função dos valores, aprovou a solicitação ad referendum. O Colegiado homologou a 
decisão. Profa. Natacha Silva Araújo Rena – Auxílio Viagem (“passagem ida e volta de Quito e 370 
13 diárias, ou o que for razoável de acordo com o recurso disponível”) entre os dias 16 e 30 de 
outubro para participar de diversas atividades relacionadas ao evento ONU Habitat III, a ser 



realizado de 17 a 20 de outubro próximo na Facultad de Arquitectura y Urbanismo/Universidad 
Central del Ecuador. As atividades descritas pela professora são: Convite para Conferência na 
Universidad Central Del Ecuador denominada “BH S/A: Urbanismo Neoliberal y Financeirização 375 
del Espacio Urbano”; Palestra en el Fondo de Cultura Económica denominada “Cartografías 
Indisciplinares: La lucha contra la ciudad neoliberal”; Coordenação do workshop “Urbanismo 
Biopolítico” na Universidad Central Del Ecuador. Além destas atividades a Professora fará uma 
série de reuniões para discutir o convênio atual e as futuras ações resultantes da nova parceria 
entre a Escola de Arquitetura da UFMG e a Universidad Central del Ecuador, incluindo a 380 
implementação do “Observatório Urbano de la Faculdad de Arquitectura y Urbanismo”  que 
contará com a sua participação desde a elaboração da proposta de constituição deste. O 
Colegiado decidiu indeferir a solicitação por não priorizar a concessão de auxílios financeiros para 
a participação de professores em eventos, a convite, sem a publicação de trabalho. Profa. Ana 
Paula Baltazar dos Santos – Pagamento de taxa de inscrição no SIGraDi, a ser realizado em 385 
Buenos Aires, de 09 a 11 de novembro de 2016, com apresentação do trabalho “Parametrização 
para além do processo de projeto: experimentando aberturas para interação” de autoria de Maria 
Cecília Rocha Couto Gomes (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Ana Paula Baltazar dos 
Santos, Doutorando Guilherme Ferreira de Arruda, Prof. José dos Santos Cabral Filho, Luis 
Henrique Marques de Oliveira Silva (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Luiza Encarnação 390 
Diniz (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Mariana Julia Souza Barbosa Lima (Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo), Doutorando Mateus de Sousa van Stralen. A Profa. Ana Paula 
Baltazar esclareceu que autora principal do trabalho, Maria Cecília Rocha, é aluna do curso de 
graduação. Disse que solicitou o pagamento da taxa de inscrição em nome da Maria Cecília para 
a Diretoria e o pedido foi indeferido argumentando que como a Profa. Ana Paula também assina o 395 
artigo, caberia a ela solicitar o pagamento da taxa de inscrição via NPGAU. Embora não 
concordando com o argumento, pois por mérito (e não por hierarquia) a aluna de graduação 
deveria ser a inscrita no evento para apresentar o trabalho, o artigo só será publicado se for feito o 
pagamento da taxa de inscrição. Assim, solicita o pagamento da taxa de inscrição no evento para 
viabilizar a publicação do artigo, que tem co-autoria sua, além do Prof. Cabral e dos doutorandos 400 
Mateus Stralen e Guilherme Arruda. A taxa de inscrição é no valor de US$ 350 até 15/10/2016 e 
US$ 400 após 15/10/2016. A Profa. Ana Paula Baltazar ressaltou que recorreu da decisão junto à 
Diretoria da Escola, e caso o recurso seja acatado e feito o pagamento da inscrição em nome de 
Maria Cecília não será necessário o empenho do NPGAU. Mas, para não correr o risco de perder 
a publicação do artigo, solicita a aprovação do NPGAU na presente reunião. O Colegiado aprovou 405 
a solicitação. Em seguida, a Profa. Denise Morado apresentou as seguintes solicitações de auxílio 
financeiro enviadas pelos discentes do NPGAU (pendentes da liberação dos recursos adicionais 
por parte da CAPES). Mestranda Mariana Fernandes Teixeira: Solicitação de Auxílio para 
pesquisa de campo a ser realizada em Montes Claros de 07 de outubro a 09 de novembro de 
2016. A estudante ainda não recebeu recursos do NPGAU. O Colegiado aprovou a concessão de 410 
R$ 1.000,00 à discente. Doutorando Rodrigo Cesar Brogna: Solicitação de Auxílio para 
apresentação do trabalho “Interações contemporâneas: as mídias digitais como meio de 
produção, apropriação e planejamento das cidades” no 3º Congresso de Arquitetura, Turismo e 
Sustentabilidade, a ser realizado em Cataguases, de 08 a 10 de outubro de 2016. O estudante 
ainda não não recebeu recursos do NPGAU. O Colegiado indeferiu a solicitação, decidindo não 415 
priorizar a concessão de auxílios financeiros para a participação de alunos em congressos, nos 
quais o estudante não configure como primeiro autor do trabalho a ser apresentado no evento. 
Mestranda Maria Florencia Sosa: Solicitação de Auxílio no valor de R$ 300,00 para pesquisa de 
campo a ser realizada em Ribeirão das Neves e Matozinhos de 01 de outubro a 30 de novembro 
de 2016. A estudante já recebeu R$500,00 em 2016 para apresentar trabalho em evento realizado 420 
no Rio de Janeiro. O Colegiado aprovou a concessão de R$ 300,00 à discente. Mestranda 
Ananda Martins Carvalho: Solicitação de Complementação de Auxílio para pesquisa de campo a 
ser realizada em Mariana de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2016. A estudante já recebeu 
R$300,00 para esta pesquisa de campo. O Colegiado aprovou a concessão de R$ 700,00 à 
discente. Doutorando Bruno Amaral de Andrade: Solicitação de Auxílio (taxa de inscrição) para 425 
apresentação do trabalho “Tirolcraft: The quest of children to playing the role of planners at a 
heritage protected town” no EUROMED 2016, a ser realizado na Ilha de Chipre, de 31 de outubro 
a 05 de novembro de 2016. O estudante já recebeu os seguintes recursos do NPGAU: R$251,00 
(taxa de inscrição) para apresentar trabalho em evento realizado em Belo Horizonte em 2015 e 
R$1.206,33 (taxa de inscrição) para realização de curso na Holanda em 2016. O Colegiado 430 
aprovou a concessão de R$ 600,00 ao discente. E) Tradução das Páginas dos Programas de 
Pós-graduação. A Profa. Denise Morado apresentou e-mail recebido da PRPG em 29/09/2016, 
com instruções para que a Pró-Reitoria possa executar a tradução, com recursos próprios, das 
informações básicas dos sites dos programas de pós-graduação, limitadas a 6.000 caracteres: 



Nome do PPG e informações gerais; Escopo; Objetivos; Linhas de Pesquisa; Disciplinas e 435 
respectivas ementas; Processo de seleção. O prazo para envio das informações esgota-se em 04 
de novembro próximo. A Profa. Silke Kapp se comprometeu a responder à PRPG com as 
informações solicitadas. F) Reunião de Coordenadores de Programas da Área de Arquitetura, 
Urbanismo e Design/CAPES. A Profa. Denise Morado apresentou e-mail do Prof. Wilson Ribeiro 
dos Santos Júnior, Coordenador Adjunto da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES, 440 
datado de 30/09/2016, convidando os Coordenadores dos Programas da Área para uma reunião 
nos dias 9 e 10 de novembro próximo, na PUC-Rio. A Profa. Silke Kapp se comprometeu a 
participar da reunião. O Colegiado aprovou a concessão de passagens e diárias para financiar a 
viagem da Professora. G) Renúncia da Profa. Denise Morado à representação docente titular 
junto ao Colegiado do NPGAU. A Profa. Denise Morado comunicou sua renúncia à 445 
representação docente titular junto ao Colegiado do NPGAU ao final de seu mandato como 
Coordenadora, a partir de 21 de outubro próximo. Em seguida, apresentou minuta de Edital de 
eleição para a vaga de representante docente titular, e respectivo suplente, com o seguinte 
calendário: Inscrição de candidatos: 17 a 21 de outubro de 2016; Eleição: 27 de outubro de 2016; 
Homologação da eleição pela Diretoria da Escola de Arquitetura e início do mandato da 450 
representação eleita: 04 de novembro de 2016. A Profa. Denise Morado disse que, ao final de seu 
mandato, gostaria de agradecer a colaboração de todos os professores e alunos, bem como 
àqueles que a acompanharam nos trabalhos junto ao Colegiado. Em especial, gostaria de 
agradecer à Profa. Fernanda, pelo apoio incondicional, e à Secretária Paula, pelo trabalho 
impecável e paciente. Aproveitou para dar boas vindas à Profa. Silke, próxima Coordenadora, e, 455 
como representante da Escola de Arquitetura no CEPE e na Câmara de Pós-Graduação, se 
colocou à disposição para continuar colaborando. H) Prêmios ANPUR. A Secretaria da ANPUR 
encaminhou e-mail datado de 15/09/2016 com os editais dos seguintes prêmios: VIII Prêmio 
Milton Santos de Artigos, III Prêmio Ana Clara Ribeiro de Livros, Prêmio Rodrigo Simões de Teses 
de Doutorado e X Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” de Dissertações 460 
de Mestrado, a serem conferidos no próximo Encontro Nacional da Associação, a ser realizado 
em São Paulo/SP, de 22 a 26 de maio de 2017. Com relação aos prêmios das modalidades Tese 
e Dissertação, o processo de seleção dos trabalhos (dois trabalhos por categoria - Teses e 
Dissertações) ficará a cargo dos programas de pós-graduação. Os trabalhos a serem indicados 
devem ter sido defendidos no período de 07/02/2015 a 03/02/2017. Conforme discutido 465 
anteriormente, o Colegiado decidiu que a primeira seleção dos trabalhos ficará a cargo dos 
orientadores que tiveram trabalhos defendidos no período estabelecido pela premiação, que 
poderão indicar tese(s) e/ou dissertação(ções)  dentre aquelas defendidas por seus orientandos. 
Após, o Colegiado irá designar Comissão para escolha da(s) tese(s) e da(s) dissertação(ções) a 
ser(em) indicada(s) pelo NPGAU dentre aquelas previamente selecionadas pelos orientadores. 470 
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 pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 03 de outubro de 2016. 
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