
Ata da 9ª/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 07 de novembro de 2016, às 14h00, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: 
Professoras Doutoras Silke Kapp (Coordenadora), Celina Borges Lemos e Ana Paula Baltazar dos 5 
Santos. Justificou ausência, a Profa. Fernanda Borges de Moraes. Representante Discente 
Convidada, Mestranda Anna Gabriela Alves Lobato. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp 
iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada 
a Ata da 8ª/2016 reunião do Colegiado, realizada em 03/10/2016. Em seguida, foram colocados 
em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 10 
TESE/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Tese de: 
Lígia Maria Xavier Milagres, intitulada “Processos de auto-organização sócio-espacial: 
ambivalências e desafios em situações de disputa por poder de decisão”, e defendida em 
04/10/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Ana Paula 
Baltazar dos Santos (EA-UFMG-Orientadora), Silke Kapp (EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena 15 
Velloso (EA-UFMG), Cibele Saliba Rizek (USP-SC) e Glauco Bruce Rodrigues (UFF). O trabalho 
teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação 
do Exame de Qualificação de Mestrado de: Mariana Falcão Duarte, intitulado “Imagens do 
dissenso: novas memórias para a cidade de Belo Horizonte, e apresentado no dia 17 de outubro 
de 2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Renata Moreira 20 
Marquez (orientadora- EA-UFMG), César Geraldo Guimarães (FAFICH-UFMG) e Alícia Duarte 
Penna (PUC MG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Tiago Cícero Alves, 
intitulado “O jogo como ferramenta para uma contra-conduta espacial: o caso das ocupações 
urbanas”, e apresentado no dia 05 de outubro de 2016 perante Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp 25 
(EA-UFMG) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora. Sarah Floresta Leal, intitulado “Continuidades e rupturas nos 
aprimoramentos das políticas públicas de preservação nacional: avaliações sobre PAC – cidades 
históricas”, e apresentado no dia 21 de outubro de 2016 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (orientadora- EA-UFMG), 30 
Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e MSc. Maurício Guimarães Goulart (IPHAN). O trabalho 
foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. Mariana de Moura Cruz, intitulado “Os vazios e o 
comum na produção do espaço urbano”, e apresentado no dia 05 de outubro de 2016 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Natacha Silva Araújo Rena 
(orientadora- EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão 35 
Lopes (EA-UFMG) e Roberta Carvalho Romagnoli (PUC MG). O trabalho foi “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora, que, anexo à Ata de Apresentação, encaminhou correspondência 
indicando a transferência de nível da mestranda para o Doutorado, a ser discutido nos próximos 
itens da pauta. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA. O Colegiado aprovou a 
sugestão de composição da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de Geraldo Angelo 40 
de Almeida e Silva, intitulada “Arquitetura escolar em Minas Gerais: a experiência da CARPE”, a 
ser realizada no dia 02 de dezembro de 2016: Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos 
Santos (orientador- EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Altino Barbosa 
Caldeira (PUC MG). Suplente: Profa. Dra. Silke Kapp (EA-UFMG). ITEM 3. MUDANÇA DE 
ORIENTAÇÃO – Mestranda Patrícia Cioffi de Mattos. O Colegiado aprovou, considerando a 45 
anuência das partes envolvidas, a mudança de orientação da Mestranda Patrícia Cioffi de Mattos, 
que passa ser exercida pela Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso em substituição à Profa. Ana 
Paula Baltazar dos Santos. ITEM 4. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL – 
MESTRANDA MARIANA DE MOURA CRUZ. A Profa. Silke Kapp iniciou a discussão do Item, 
destacando os artigos do Regulamento do NPGAU que tratam da transferência de nível, com 50 
destaque para os documentos a serem encaminhados pela estudante para instruir o processo de 
transferência e a necessidade de constituição de uma Comissão, integrada por três membros do 
corpo docente permanente, para avaliação da documentação, considerando o nível de excelência 
das publicações científicas, a consistência, profundidade, coerência e viabilidade do projeto de 
pesquisa de tese e o grau de desenvolvimento do material produzido com vistas à dissertação. A 55 
Coordenada explicou que, embora não deva interferir no processo de avaliação de transferência, 
a título de informação, a mestranda é detentora de bolsa de estudos CAPES/DS e, neste caso, 
pelas normas da agência, no caso de aprovação do processo de transferência de nível, sua bolsa 
é convertida para o nível de doutorado em caráter irreversível, e a estudante tem prazo de 18 
meses, contados de seu ingresso no Mestrado para realizar sua defesa de dissertação. A Profa. 60 
Silke Kapp esclareceu, ainda, que, no caso de transferência de nível, para efeito de contagem do 
tempo de duração do curso de Doutorado, será considerada a data da matrícula original no 
Mestrado. Após avaliação de sugestões de nomes para compor a Comissão de Avaliação do 



processo de Transferência de Nível de interesse da mestranda Mariana de Moura Cruz, o 
Colegiado deliberou pela seguinte designação: Profas. Dras. Celina Borges Lemos, Jupira Gomes 65 
de Mendonça e Rita de Cássia Lucena Velloso. O Colegiado estabeleceu prazo até 18 de 
novembro próximo, para a conclusão dos trabalhos da Comissão e emissão de parecer sobre o 
processo. ITEM 5. EXAME DE SELEÇÃO PARA 2017 – APROVAÇÃO DOS EDITAIS DE 
SELEÇÃO. A Profa. Silke Kapp apresentou para discussão do Colegiado minuta dos Editais para 
o Exame de Seleção 2017, elaborada a partir das discussões sobre o processo seletivo iniciadas 70 
na última reunião, e encaminhada previamente aos membros do Colegiado e membros da última 
Comissão de Seleção, para apresentação de sugestões. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou 
que os critérios para a comprovação de proficiência em língua estrangeira – inglês deveriam ser 
mais rígidos, pois os alunos do Curso têm apresentado grande dificuldade na leitura de textos em 
inglês. A Profa. Celina Borges Lemos disse que os projetos dos candidatos, assim como as teses 75 
e dissertações dos alunos, têm apresentado graves erros de normalização e de apresentação das 
referências bibliográficas, sugerindo que o Colegiado discutisse sobre a possibilidade de 
estabelecimento pelo NPGAU de um conjunto de regras para uniformizar a normalização dos 
trabalhos. A Profa. Silke Kapp disse que inicialmente pensou em rediscutir o processo de seleção 
e reformatar os editais, mas, considerando o contexto atual vivido pela Escola de Arquitetura, com 80 
a ocupação do prédio por movimento estudantil em protesto contra a votação no Congresso 
Nacional da PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos, e considerando os prazos 
despendidos pela Pró-Reitoria para aprovação dos Editais, iria propor a aprovação das minutas 
dos Editais e agendar uma reunião para o início do próximo ano, com a participação de todo o 
corpo docente do NPGAU, para discussão sobre a redefinição do formato do processo seletivo, 85 
incluindo sua informatização, e também a questão da normalização dos trabalhos. O Colegiado 
aprovou a proposta da Coordenadora. O Colegiado decidiu ainda adiar para a próxima reunião a 
definição da Comissão de Seleção/2017. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos sugeriu que, 
com relação à indicação da bibliografia para a prova escrita da seleção ao mestrado, a Comissão 
poderia indicar dois ou três livros para cada linha de pesquisa do NPGAU e abrir a discussão da 90 
definição final da lista de referência bibliográfica para todos os professores do curso. Também foi 
sugerido que a Comissão de Seleção fosse composta por um número maior que os três membros 
titulares dos últimos processos seletivos. TEM 6. REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO 
ACADÊMICA E ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. Produção Acadêmica: O 
Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo 95 
Doutorando Mateus de Sousa van Stralen com a anuência de seu orientador, Prof. José dos 
Santos Cabral Filho: (i) STRALEN, M.; CABRAL FILHO; BALTAZAR, Ana Paula. O metaprojeto 
contra o controle por restrição na arquitetura. In: Sigradi 2014, 2014, Montevidéu. XVIII SIGraDi: 
Design in freedom, 2014. (ii) STRALEN, MATEUS VAN. The machine for living in the 
conversational age. Kybernetes v. 44, p. 1388-1396, 2015. http://dx.doi.org/101108/K-11-2014-100 
0241. (iii) STRALEN, M. RODRIGUES, C. C. Woka – Towards a new paradigma for the next city. 
In: International Conference CAAD Futures, 2015. São Paulo. The next city – New Technologies 
and the future of the built environment, 2015, p. 61-76. O Colegiado não aprovou os seguintes 
requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo Doutorando Mateus de Sousa van 
Stralen, considerando que o estudante não é o primeiro autor dos trabalhos, conforme exigido por 105 
Resolução do NPGAU: (i) Baltazar, Ana Paula; Cabral Filho; Stralen, M.; Arruda, G. F. Estrutura 
cibernética para aprendizagem: o caso do Ateliê Integrado de Arquitetura. In: Congresso de 
Inovação e Metodologias de Ensino, 2015, Belo Horizonte. Anais do Congresso de Inovação e 
Metodologias de Ensino. Belo Horizonte: Giz UFMG, 2015. (ii) Baltazar, Ana Paula; Cabral Filho; 
Stralen, M.; ARRUDA, G. F.; GOMES, E; PIZANO, L. MORAES, F. Interface de eletrônica e objeto 110 
interativo como introdução ao knowledge based design. In: Sigradi 2013 – XVII Congresso de la 
sociedad ibero-americana: knowledge-based design, 2013, Valparaiso: Universidad Técnica Santa 
Maria, 2013. p. 608-612. 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, Eduardo Marchetti Pereira Leão; 115 
ARAÚJO, Fabiana Oliveira; SILVA, Harley; ALMEIDA, Ian Coelho de Souza; CALAZANS, Júlia 
Almeida; SERVO, Luciana Mendes Santos. Caracterização demográfica e socioeconômica da 
população atingida pelo rompimento da Barragem do Fundão. In: Seminário sobre a Economia 
Mineira, 2016, Diamantina. Anais do XVII Seminário sobre a Economia Mineira, 2016. Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação: O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Atividades 120 
Acadêmicas de Pós-graduação, encaminhados pelo Doutorando Mateus de Sousa van Stralen 
com a anuência de seu orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho: (i) atribuição de 02 (dois) 
créditos referente à participação do estudante como revisor de resumos e artigos submetidos ao 
SIGRADI 2016. (ii) atribuição de 02 (dois) créditos referente à participação do estudante como 
revisor da revista Kybernetes para edição especial Living in Cybernetics: Papers from the 50th 125 
Anniversary Conference of the American Society for Cybernetics. (iii) atribuição de 01 (um) crédito 



referente à participação do estudante na organização do Fórum Megatendências de 2016 a 
convite da Câmara da Indústria da Construção Civil. ITEM 7. INFORMES DIVERSOS. A) Bolsas 
de empréstimo da CAPES. A Profa. Silke Kapp apresentou correspondência eletrônica da Pró-
Reitoria de Pós-graduação da UFMG, datada de 07/11/2016, informando que a PRPG recebeu 130 
algumas bolsas de empréstimo da CAPES, a serem distribuídas entre os Programas de Pós-
graduação da UFMG e solicitando àqueles que tenham interesse em bolsas de mestrado e 
doutorado de empréstimo que enviem ao Setor de Bolsas, até o dia 11/11/2016, ofício contendo 
sua demanda. A PRPR informa ainda que os cursos que perderam bolsas no processo de 
congelamento do último ano terão prioridade no empréstimo. A Profa. Silke Kapp esclareceu que 135 
houve estudantes do mestrado não contemplados com bolsa de estudos no último processo de 
distribuição da cota do curso e que recentemente foi feita chamada para uma bolsa de doutorado 
disponível e que não há excedentes aptos a receber a bolsa de imediato. O Colegiado decidiu 
encaminhar correspondência aos mestrandos não contemplados na última chamada de 
distribuição da cota de bolsas do NPGAU para que se manifestem caso ainda tenham interesse 140 
no recebimento da bolsa de estudos para a definição da demanda a ser enviada à PRPG. ITEM 8. 
OUTROS ASSUNTOS. A) Agenda Nacional de Pós-graduação. A Profa. Silke Kapp apresentou 
correspondência encaminhada pela CAPES em 10/10/2016 solicitando à Coordenação dos 
Programas de Pós-graduação o preenchimento de questionário eletrônico que irá subsidiar a 
construção colaborativa da “Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação”, parte integrante do 145 
Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020, e que está sendo revisto para ampliar sua 
cobertura até 2024, junto ao Plano Nacional de Educação do país. A Profa. Silke Kapp esclareceu 
que repassou à Profa. Denise Morado Nascimento a incumbência de preenchimento do 
questionário, considerando que as perguntas referiam-se basicamente à sua experiência 
enquanto Coordenadora do NPGAU na gestão 2014-2016. A Profa. Denise Morado assumiu a 150 
tarefa, ressalvando que, o último item do questionário refere-se a: "cinco temas de pesquisa mais 
relevantes para o seu PPG, considere que o objetivo da presente consulta é o de identificar 
lacunas de formação e conhecimento em cada uma das Grandes Áreas. Assim, solicitamos que 
dê preferência para temas que precisem de indução e de fomento para o avanço da área na qual 
o seu PPG está inserido, em conformidade com o PNPG, e não para temas de pesquisa já 155 
desenvolvidos no seu Programa." A Profa. Denise Morado sugeriu discutir esta questão em 
Colegiado, visto não se lembrar de o NPGAU, em algum momento (independente de seu mandato 
como Coordenadora), ter feito essa discussão. O Colegiado levantou os temas de pesquisa 
possíveis e decidiu pela indicação dos seguintes: Espaços coletivos, contracondutas e auto-
organização; Assessoria técnica em arquitetura e urbanismo; Canteiro de obras das técnicas 160 
vernaculares às tecnologias digitais; Vulnerabilidade socioambiental; Águas urbanas. B) 
Representação do NPGAU na próxima reunião da Congregação da Escola de Arquitetura. A 
Profa. Silke Kapp informou que a Congregação da Escola de Arquitetura irá se reunir no próximo 
dia 10 de novembro e que não poderá comparecer à reunião considerando que estará no Rio de 
Janeiro participando de reunião convocada pelos Coordenadores de Área da CAPES. A Profa. 165 
Celina Borges Lemos, decana do Colegiado, disse que também não poderia representar o 
NPGAU e, consensualmente, o Colegiado decidiu designar a Profa. Ana Paula Baltazar dos 
Santos para representar o NPGAU na reunião da Congregação do próximo dia 10 de novembro. 
C) Ocupação da Escola de Arquitetura por movimento estudantil. A Profa. Silke Kapp colocou 
em discussão a questão da ocupação do prédio da Escola de Arquitetura por movimento 170 
estudantil em protesto contra a votação no Congresso Nacional da PEC 55, abrindo a palavra 
para a representante discente convidada Anna Lobato, e demais estudantes que a 
acompanharam na presente reunião: mestrando Estevam Quintino Gomes Júnior e Mariana de 
Moura Cruz. Os estudantes fizeram relato da assembleia dos pós-graduandos realizada no dia 03 
de novembro último, na qual aprovaram apoio ao movimento de ocupação da Escola em protesto 175 
contra a PEC 55, e se comprometeram a negociar na assembleia geral dos estudantes a 
possibilidade de retomada dos trabalhos da Secretaria do NPGAU, considerando o relato da 
Coordenadora e da Secretária do NPGAU, presentes à reunião do dia 03 de novembro, sobre os 
graves prejuízos ao Programa com a paralisação total dos trabalhos da Secretaria no contexto da 
ocupação por tempo indeterminado. O Colegiado discutiu amplamente a questão, concordando 180 
com o apoio do NPGAU ao movimento, e reafirmando a importância de se negociar com os 
estudantes a possibilidade de a Secretaria retomar seu expediente interno para as providências 
mais urgentes. As questões relacionadas às aulas das disciplinas em curso e a cursar e à 
orientação dos estudantes serão avaliadas mediante demanda porventura apresentada pelo 
conjunto dos alunos do NPGAU, respeitada a posição individual dos professores a respeito. Nada 185 
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, 07 de novembro de 2016. 


