
Ata da 1ª/2017 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 20 de março de 2017, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: 
Professoras Doutoras Silke Kapp (Coordenadora), Fernanda Borges de Moraes e Celina Borges 5 
Lemos. Suplentes: Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho e Denise Morado 
Nascimento. Justificaram ausência, as Professoras Renata Moreira Marquez e Ana Paula Baltazar 
dos Santos. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a reunião colocando em discussão o 
item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 11ª/2016 reunião do Colegiado, 
realizada em 20/12/2016. Em seguida, a Profa. Silke Kapp sugeriu o agendamento das próximas 10 
reuniões do Colegiado em 2017. O Colegiado aprovou a realização da próxima reunião para o dia 
17 de abril de 2017, às 14h00, e a Profa. Silke Kapp se comprometeu a elaborar o calendário de 
reuniões e divulgar à comunidade do NPGAU e demais órgãos competentes. Continuando a 
reunião, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 15 
homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Tese de: Marina Salgado, intitulada “Olhares 
sobre o patrimônio: a busca de significados da paisagem”, e defendida em 15/02/2017 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (EA-
UFMG-Orientador), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Leonardo Barci Castriota (EA-UFMG), 
Alice Mara Serra (UFMG), Rafael Winter Ribeiro (UFRJ) e Michele Abreu Arroyo (IEPHA-MG). O 20 
trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora e os seguintes Comentários adicionais: “O 
trabalho apresenta tema de relevância para o atual momento do campo de estudos, de forma 
original, contribuindo através de uma abordagem multidisciplinar para o avanço do campo da 
arquitetura e urbanismo. A Banca recomenda sua publicação”. Junia Maria Ferrari de Lima, 
intitulada “Dispositivo Urbanismo: entre a governamentalidade e a resistência”, e defendida em 25 
20/02/2017 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Jupira Gomes 
de Mendonça (EA-UFMG-Orientadora), Denise Morado (EA-UFMG), Natacha Silva Araújo Rena 
(EA-UFMG), Karine Gonçalves Carneiro (UFMG) e Alexandre Fabiano Mendes (UERJ). O 
trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação do Exame de Qualificação de Doutorado de Breno Guimarães Mendes, intitulado 30 
“Tempo rizomático: dimensões pós-históricas do patrimônio”, e apresentado em 17/03/2017 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Flávio de Lemos 
Carsalade (orientador - EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG – via skype) e 
Stéphane Huchet (EA-UFMG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora com os 
seguintes Comentários adicionais: “Sugere-se a apreciação dos comentários da banca e sua 35 
incorporação na tese”. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Defesa de Dissertação 
de: Mariana de Moura Cruz, intitulada “Vazio Heterotopia”, e defendida em 30/01/2017 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Natacha Silva Araújo Rena (EA-
UFMG-Orientadora – via skype), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG), Rita de Cássia 
Lucena Velloso (UFMG) e Roberta Carvalho Romagnoli (PUC MG). O trabalho teve a “Aprovação” 40 
da Comissão Examinadora. Luiz Felipe César Martins de Brito, intitulada “Paisagem e poder 
religioso. A catedral como espelho”, e defendida em 08/02/2017 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG-Orientador), Celina 
Borges Lemos (EA-UFMG), Fernanda Borges de Moraes (UFMG) e Alice Mara Serra (FAFICH-
UFMG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora e os seguintes Comentários 45 
adicionais: “A banca sugere, com as revisões necessárias, o trabalho ser publicado, 
principalmente pela originalidade”. O Colegiado homologou a entrega da versão corrigida da 
Dissertação de Guilherme de Abreu Basto Lima Rodrigues, conforme atestado em 31/01/2017 
por sua orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça. A Dissertação foi defendida em 
26/10/2016 sob o título “O caso Izidora: as ocupações urbanas e a reprodução do espaço em Belo 50 
Horizonte” perante Banca examinadora composta pelos professores doutores Jupira Gomes de 
Mendonça (EA-UFMG-orientadora), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Felipe Nunes 
Coelho Magalhães (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação do Exame de 
Qualificação de Mestrado de: João Paulo Alves de Faria, intitulado “Cumbernauld New Town”, e 
apresentado em 22/12/2016 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores 55 
Doutores Vanessa Borges Brasileiro (orientadora - EA-UFMG – via skype), Celina Borges Lemos 
(EA-UFMG) e Diogo Ribeiro Carvalho (PUC MG). O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora. Flávia Papini Horta, intitulado “Design universal e mobilidade urbana: o usuário 
como referência de qualidade do BRT/MOVE”, e apresentado em 14/02/2017 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Marcelo Pinto Guimarães (orientador - EA-60 
UFMG), Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG) e Marcos Fontoura de Oliveira (BHTRANS). 
O trabalho foi “Aprovado” pela Comissão Examinadora. ITEM 2. HOMOLOGAÇÕES DIVERSAS. 
O Colegiado referendou as seguintes decisões da Coordenação do NPGAU: a) Composição da 



Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de Mariana de Moura Cruz: aprovação ad 
referendum em 25/01/2017 da solicitação da orientadora da estudante, Profa. Natacha Silva 65 
Araújo Rena, para sua participação através de Skype, e designação da Profa. Marcela Silviano 
Brandão Lopes como Presidente da Sessão de Defesa da Dissertação. b) Prorrogação de prazo 
e banca de Defesa de Dissertação de Henrique Gazzola de Lima: aprovação ad referendum 
em 06/02/2017 da solicitação da orientadora do mestrando, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, 
de prorrogação do prazo de conclusão do curso, de modo que o estudante pudesse efetuar sua 70 
matrícula no 1º semestre de 2017, e aprovação ad referendum em 16/03/2017 da sugestão de 
banca examinadora da Defesa da Dissertação composta pelos Professores Doutores Ana Paula 
Baltazar dos Santos (orientadora – EA-UFMG), Roberto Luis de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e 
Leonardo Name (UNILA-Foz do Iguaçu). c) Prorrogação de prazo e banca de Exame de 
Qualificação de Doutorado de Karla Bilharinho Guerra: aprovação ad referendum em 75 
25/01/2017 da solicitação da orientadora da doutoranda, Profa. Celina Borges Lemos, de 
prorrogação do prazo de apresentação da qualificação para o final de março de 2017, e 
aprovação ad referendum em 13/03/2017 da sugestão de banca examinadora da Qualificação 
composta pelos Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), Regina 
Helena Alves Silva (FAFICH-UFMG) e Leonardo Hipolito Genaro Fígoli (FAFICH-UFMG). A 80 
Qualificação está marcada pra 28/03/2017. d) Prorrogação de prazo e banca de Exame de 
Qualificação de Doutorado de Vanessa Regina Freitas da Silva: aprovação ad referendum em 
25/01/2017 da solicitação da orientadora da doutoranda, Profa. Celina Borges Lemos, de 
prorrogação do prazo de apresentação da qualificação para meados de abril de 2017. e) 
Prorrogação de prazo e banca de Exame de Qualificação de Doutorado de Mario Fundarò: 85 
aprovação ad referendum em 16/03/2017 da solicitação do orientador do doutorando, Prof. André 
Guilherme Dornelles Dangelo, de prorrogação do prazo de apresentação da qualificação para 
meados de abril de 2017. f) Prorrogação de prazo de Defesa de Doutorado de Flávia Ballerini: 
aprovação ad referendum em 15/02/2017 de prorrogação do prazo de apresentação da Defesa de 
Tese da doutoranda até 31/03/2017, de modo que a estudante pudesse efetuar sua matrícula no 90 
1º semestre de 2017. g) Trancamentos parciais de matrícula: aprovação ad referendum em 
30/01/2017, considerando a anuência dos respectivos orientadores e o calendário de reposição de 
aulas aprovado pelo Conselho Universitário, dos seguintes requerimentos de trancamento parcial 
de matrícula no 2/2016: Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo, na disciplina 
Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Arquitetura como Infraestrutura – ARQ808/Turma D – 95 
15h/01 crédito. Geruza Lustosa de Andrade Tibo, na disciplina Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Arquitetura como Infraestrutura – ARQ808/Turma D – 15h/01 crédito. Aprovação ad 
referendum em 30/01/2017 do requerimento de Tiago Cícero Alves, na disciplina Seminários em 
Estudos Organizacionais e Sociedade – CAD977/Turma DI – 30 h/02 créditos. h) Prêmio ANPUR. 
Aprovação ad referendum em 16/03/2017 da Ata da Comissão designada para escolha de Tese(s) 100 
e Dissertação(ções) defendidas no período de 07/02/2015 a 03/02/2017 junto ao NPGAU para 
Concorrer ao I Prêmio Rodrigo Simões de Teses de Doutorado (2017) e X Prêmio Brasileiro 
“Política e Planejamento Urbano e Regional” de Dissertações de Mestrado (2017). A Comissão 
selecionou os seguintes trabalhos: TESES: A hipótese otimista: dialética e utopia das áreas 
verdes, das áreas protegidas e da trama verde e azul – Ana Carolina Pinheiro Euclydes 105 
(orientador Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór); As (in) consistências da urbe selvagem – 
Marcos Felipe Sudré Saidler (orientador Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór). 
DISSERTAÇÕES: Linguagem técnica e (im)possibilidades para a produção democrática do 
espaço urbano: uma análise a partir de duas experiências participativas em Belo Horizonte - Thaís 
Mariano Nassif Salomão  (orientadora Profa. Denise Morado Nascimento); Tudo isso era maré: 110 
origens, consolidação e erradicação de uma favela de palafitas em São Luís do Maranhão – 
Joana Barbosa Vieira da Silva (orientadora Profa. Silke Kapp). Em 13 de março último, foi 
divulgado o resultado da primeira etapa da premiação e as duas teses e a dissertação de Thaís 
Mariano foram selecionadas para a etapa final da premiação. i) Apoio do NPGAU à vinda do 
Prof. Carl Steinitz ao Brasil, através do IEAT/UFMG. Aprovação ad referendum em 24/02/2017 115 
de expedição de carta de recomendação do NPGAU para a vinda do Prof. Carl Steinitz ao Brasil, 
através do IEAT/UFMG, conforme solicitado pela Profa. Ana Clara Mourão Moura, que irá 
acompanhar o Professor Visitante em sua estadia na UFMG. O Prof. Carl Steinitz é professor 
emérito (aposentado) da Universidade de Harvard, e atualmente atua como professor honorário 
do Centro de Estudos Avançados em Análises Espaciais da University College of London. Sua 120 
visita tem por objetivo a realização de palestras públicas e cátedras sobre o método de 
Geodesign, do qual é o principal criador, em estudos de conflitos de interesse territorial sobre 
futuros alternativos da paisagem ambiental e antrópica. ITEM 3. Calendário de Defesas – 2017. 
O Colegiado aprovou o seguinte calendário de defesas de teses/dissertações/qualificações para o 
ano de 2017: 125 



DOUTORADO 
 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO/DOUTORADO – TURMA 2015/1º semestre (*) 
 130 

Data limite Procedimentos 
19/06/2017 Entrega da Qualificação pelo doutorando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
07/07/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao doutorando para 

alterações finais 
01/08/2017 Entrega de três volumes da Qualificação na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Qualificação com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário do Exame, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

31/08/2017 Prazo para a Realização dos Exames de Qualificação 
 
(*) 2015/1º - Aluna Eugênia Dória Viana Cerqueira – ingressa no Doutorado através de convênio 
de cotutela em março de 2015 
 
 135 
 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO/DOUTORADO – TURMA 2015/2º semestre 
 

Data limite Procedimentos 
27/11/2017 Entrega da Qualificação pelo doutorando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
22/12/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao doutorando para 

alterações finais 
01/02/2018 Entrega de três volumes da Qualificação na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Qualificação com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário do Exame, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

28/02/2018 Prazo para a Realização dos Exames de Qualificação 
 

 140 
 
 

DEFESAS DE TESE – TURMA 2013 
 

Data limite Procedimentos 
28/04/2017 Entrega da Tese pelo doutorando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
31/05/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao doutorando para 

alterações finais 
14/07/2017 Entrega de cinco volumes da Tese na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Defesa com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário da Defesa, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

31/08/2017 Prazo para a Realização das Defesas de Tese 
145 



 
MESTRADO 

 
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO/MESTRADO - TURMA 2016 
(Projeto de Pós-graduação: Seminários de Dissertação) 150 

 
Data limite Procedimentos 
01/08/2017 Entrega do Projeto pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
16/08/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais 
01/09/2017 Entrega de três volumes do Projeto na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Qualificação com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário do Exame, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

29/09/2017 Prazo para a Realização dos Seminários de Dissertação 
 
 

DEFESAS DE DISSERTAÇÃO – TURMA 2015 
 155 

BOLSISTAS 

Data limite Procedimentos 
31/05/2017 Entrega da Dissertação pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
30/06/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais 
31/07/2017 Entrega de três volumes da Dissertação na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Defesa com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário da Defesa, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

31/08/2017 Prazo para a Realização das Defesas de Dissertação 
 
 

NÃO BOLSISTAS 

Data limite Procedimentos 
27/11/2017 Entrega da Dissertação pelo mestrando ao orientador, via 

secretaria do NPGAU 
22/12/2017 Devolução do trabalho pelo orientador ao mestrando para 

alterações finais 
01/02/2018 Entrega de três volumes da Dissertação na Secretaria do 

NPGAU, acompanhada de Formulário de Inscrição de 
Defesa com a sugestão de banca examinadora, data e 
horário da Defesa, confirmados com os membros da banca 
pelo orientador/orientando 

28/02/2018 Prazo para a Realização das Defesas de Dissertação 
 160 

ITEM 4. Solicitações de Credenciamento de docentes: Altamiro Bessa (permanente-
doutorado), Denise Morado (recredenciamento), Maurício Campomori (colaborador). 
Considerando a Resolução 02/2016, de 21/11/2016, que estabelece os critérios de 
credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto ao NPGAU, e após avaliação 
do Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento da Profa. Denise Morado 165 
Nascimento junto ao NPGAU na modalidade Credenciamento Permanente – Doutorado, com 
abstenção de voto da interessada. Considerando a Resolução 02/2016, de 21/11/2016, que 
estabelece os critérios de credenciamento e renovação de credenciamento de docentes junto ao 
NPGAU, e a realização da defesa de dissertação de seus dois orientandos do Curso de Mestrado, 
após avaliação do Currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o credenciamento do Prof. 170 
Altamiro Sérgio Mol Bessa junto ao NPGAU na modalidade Credenciamento Permanente - 
Doutorado. Em seguida, o Colegiado avaliou a solicitação de credenciamento junto ao NPGAU na 
modalidade Credenciamento Colaborador – Mestrado, encaminhada pelo Prof. Maurício José 
Laguardia Campomori, através de correspondência datada de 13/03/2017, acompanhada de 



proposta de Termo de Referência de Pesquisa intitulado “O ensino de arquitetura e urbanismo na 175 
graduação e pós-graduação”, lida, na íntegra, pela Coordenadora. O Colegiado manifestou grande 
interesse para que o Termo de Referência de Pesquisa do Prof. Maurício Campomori seja 
ofertado junto ao Programa, assim como em relação à disciplina “Tópicos em Arquitetura e 
Urbanismo I: Fundamentos de Prática Didática para o ensino de Arquitetura e Urbanismo” que o 
Professor tem ministrado no NPGAU nos últimos anos. Por outro lado, o Colegiado avaliou que a 180 
produção apresentada pelo Professor ainda não corresponde aos requisitos estabelecidos para o 
seu credenciamento como docente colaborador do Programa e, por este motivo, o Colegiado não 
recomendou tal credenciamento neste momento. ITEM 5. Requerimentos de Aproveitamento 
de Estudos; Atividades Acadêmicas; Produção Acadêmica. Aproveitamento de Estudos: O 
Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Aproveitamento de Estudos, encaminhados 185 
com a anuência dos respectivos orientadores: Doutoranda Gabriela Pires Machado: 
aproveitamento de oito créditos da seguinte disciplina cursada como aluna especial do Programa 
de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP: Lugares de memória e consciência: teoria 
e intervenção, 135 horas/09 créditos, cursada no 1º semestre/2015 com conceito B de 
aproveitamento. Doutoranda Lorena Leite: aproveitamento de oito créditos da seguinte disciplina 190 
cursada como aluna regular do curso de Mestrado em Artes da USP: Projeto sensível e Projeto 
tecnológico – suas relações, 09 créditos, cursada no 2º semestre/2010 com aproveitamento de 80 
pontos, conceito B. Doutorando Lessandro Lessa Rodrigues: aproveitamento dos créditos da 
seguinte disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto ao NPGAU: Aspectos 
contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano, 45 horas/03 créditos, cursada no 2º 195 
semestre/2015 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Doutorando Amaro Sérgio 
Marques: utilização de três créditos cursados em Estágio Docente em Oficinas Temáticas e 
Estágio Docente em Seminário no 2º semestre de 2015 para dispensa da disciplina Estágio 
Docente (ARQ811), considerando que esta disciplina passou a ser obrigatória para o estudante a 
partir de março de 2016, quando o aluno assumiu uma bolsa de estudos da CAPES/DS. 200 
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 02 (dois) créditos referente à 
seguinte produção acadêmica, além das obrigatórias: (i) ASSIS, Ana Paula. Play as Democratic 
Means to Reconfigure the Politics of Space. In: Mediations: Art & Design Agency and Participation 205 
in Public Space. CONFERENCE PROCEEDINGS. London, UK: Royal College of Art, 2016. p. 
101-111. Doutoranda Ana Paula Silva de Assis: atribuição de 01 (um) crédito referentes à 
participação na organização de evento local “Oficinas de jogos e co-habitar a cidade”. Doutorando 
Lessandro Lessa Rodrigues: atribuição de 02 (dois) créditos referentes à participação na 
organização de curso internacional de aperfeiçoamento INSD – International Network for 210 
Settlement Design, condicionada à apresentação, por parte do estudante, de declaração do 
Diretor do International Network for Settlement Design (INSD) atestando sua participação na 
comissão organizadora do curso. O Colegiado aprovou a solicitação do Prof. Roberto Eustaáquio 
dos Santos para a oferta, no 1º semestre de 2017, de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação – 
45 horas/03 créditos – para seus orientandos Danilo de Carvalho Botelho Almeida e Thiago 215 
Alfenas Fialho, sob o tema “História da drenagem em Belo Horizonte e História visual da 
ocupação da bacia do córrego do Leitão”. ITEM 6. SOLICITAÇÕES DE RECURSOS 
FINANCEIROS. A Profa. Silke Kapp apresentou um levantamento da situação financeira do 
NPGAU em 2017: Com recursos da Taxa de Bancada FAPEMIG, administrados pela FUNDEP, 
com prazo de utilização até o final de abril próximo, foi feita a solicitação de compra de um 220 
notebook para ser utilizado principalmente em defesas de teses/dissertações/qualificações, 
considerando que o aparelho atualmente utilizado para este fim está com problemas de conexão 
com projetores multimídia, não solucionados pelo Setor de Informática da Escola de Arquitetura. 
Outra parte do recurso foi reservada para o reembolso de despesas de impressão e 
encadernação das teses e dissertação que estão concorrendo à etapa final da premiação da 225 
ANPUR. A Profa. Silke Kapp informou que a Diretoria da Escola de Arquitetura liberou para o 
NPGAU a utilização de recursos financeiros considerando como valor de referência 1/18 da verba 
recebida pelo Programa da CAPES em 2016, no montante aproximado de R$ 4.600,00. A 
Professora esclareceu que já utilizou R$ 1.000,00 desta verba para pagamento da anuidade 2016 
da ANPUR-Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 230 
Regional, e apresentou as demandas de auxílios financeiros recebidas de docentes e discentes, 
até o momento, para participação em congressos e pesquisas de campo. O Colegiado sugeriu 
que o saldo do recurso liberado pela Diretoria fosse utilizado para o pagamento da passagem 
aérea e diária do Prof. Leonardo Name, membro da Banca de Defesa de Dissertação de Henrique 
Gazzola, aprovada no início da reunião, e para apoiar alunos e professores que solicitaram auxílio 235 
financeiro para participação no XVII ENANPUR, a ser realizado em maio próximo, em São 
Paulo/SP. A Profa. Silke Kapp esclareceu que o NPGAU deve indicar três delegados para a 



Assembleia da ANPUR que irá acontecer ao final do Encontro da Associação e o Colegiado 
sugeriu a indicação das Profas. Silke Kapp, Renata Moreira Marquez e Ana Paula Baltazar dos 
Santos. O Colegiado decidiu destinar um auxílio correspondente à taxa de inscrição no evento, no 240 
valor de R$ 550,00, para as professoras designadas como delegadas do NPGAU na Assembleia 
da ANPUR. Com relação às demais solicitações de docentes para apresentação de trabalho no 
XVII ENANPUR, a Profa. Denise Morado disse que retirava sua solicitação no momento e o 
Colegiado decidiu destinar um auxílio de R$ 300,00 para a outra demanda recebida, do Prof. 
Frederico Canuto. Em seguida, o Colegiado avaliou as solicitações de discentes para 245 
apresentação de trabalho no evento e estabeleceu como critério priorizar os pedidos de 
estudantes de doutorado que ainda não foram contemplados com recursos financeiros do 
NPGAU, decidindo pela concessão de um auxílio no valor de R$ 300,00 para os alunos Geruza 
Lustosa de Andrade Tibo, Clarissa Cordeiro de Campos e Gustavo Resgala Silva. O Colegiado 
decidiu que as demais solicitações de recursos financeiros serão avaliadas à medida da liberação 250 
das verbas do NPGAU. Em seguida, a Profa. Silke Kapp solicitou inclusão de item de pauta para 
avaliação de material encaminhado na presente data pela residente Pós-doutoral Louise Marie 
Cardoso Ganz contendo relatório de atividades de sua bolsa de estudos e solicitação de 
renovação desta bolsa por um período de mais doze meses. O Colegiado aprovou a inclusão do 
ITEM 7. Bolsa PNPD – Louise Marie Cardoso Ganz. A Pesquisadora Louise Marie Cardoso 255 
Ganz, residente de Pós-Doutorado junto ao NPGAU, e bolsista do Programa Nacional de Pós-
doutorado – PNPD/CAPES, no período de 01/06/2017 a 31/05/2017, encaminhou 
correspondência ao Colegiado, datada de 16/03/2017, com anuência de sua supervisora, Profa. 
Ana Paula Baltazar dos Santos, apresentando o relatório de atividades realizadas até o momento 
e solicitando a prorrogação de sua bolsa de estudos por um período de mais dozes meses “com a 260 
finalidade de aprofundar a pesquisa, ofertar uma disciplina para a graduação e/ou pós-graduação 
e realizar um seminário (...) para reunir pesquisadores brasileiros e internacionais cujas práticas 
influenciam o imaginário sobre a propriedade no Brasil”, além de exposição para mostrar o 
trabalho produzido na pesquisa, com sua divulgação também em plataforma na internet e edição 
de livro ou revista. O Colegiado discutiu sobre as estratégias a serem estabelecidas para as 265 
bolsas de pós-doutorado no que diz respeito a solicitações de prorrogação e decidiu que a 
extensão da bolsa deve ser avaliada com base na caracterização da excepcionalidade da 
solicitação. Foi solicitado ao Prof. José Cabral que avaliasse o material entregue pela bolsista de 
pós-doutorado e, com base em seu parecer, e considerando as proposições apresentadas pela 
pesquisadora em seu Plano de Trabalho para o próximo ano, o Colegiado aprovou a prorrogação 270 
de sua bolsa de estudos por um período de mais doze meses, destacando o caráter excepcional 
da decisão, baseada na expectativa de que as propostas apresentadas pela bolsista sejam 
realizadas e nos ganhos que trarão para o NPGAU. ITEM 8. Outros assuntos. a) Grupo de 
Trabalho para elaboração de proposta de normatização dos trabalhos do NPGAU. O 
Colegiado designou o seguinte Grupo de Trabalho para elaboração de proposta de guia de 275 
formatação de teses e dissertações do NPGAU: Professores Doutores Celina Borges Lemos e 
Altamiro Sérgio Mol Bessa e Servidora Técnico- Administrativo em Educação Maria Paula Borges 
Berlando. O Colegiado estabeleceu como objetivo a elaboração de um documento que uniformize 
os itens essenciais de formatação das teses e dissertações do NPGAU e como meta para a 
conclusão dos trabalhos do Grupo o final do presente semestre letivo. b) Grupo de Trabalho 280 
para discussão sobre o Edital de Seleção/2017-2018. O Colegiado designou o seguinte Grupo 
de Trabalho para elaboração de proposta de Edital para o próximo Exame de Seleção: 
Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes e Jupira Gomes de Mendonça e Servidora 
Técnico- Administrativo em Educação Maria Paula Borges Berlando. O Colegiado estabeleceu 
como objetivo a redefinição do formato do texto do Edital de Seleção, informatização do processo 285 
de inscrição dos candidatos e rediscussão do processo de avaliação. c) Proposta de redefinição 
da grade curricular – disciplina/créditos obrigatórios sobre a questão da metodologia de 
pesquisa e flexibilização do estágio docente. A Profa. Silke Kapp comentou que, o crescimento 
do Programa e da variedade de suas pesquisas, do ponto de vista científico e pedagógico, justifica 
a necessidade de adoção de uma diversidade maior de perspectivas de métodos e técnicas de 290 
pesquisa. Neste sentido, sugeriu que, ao invés de uma única disciplina para tratar do assunto, 
como consta da grade curricular atual, fosse criado um grupo de disciplinas que se ocupassem da 
questão da metodologia, com a exigência de que cada estudante cumprisse um determinado 
número de créditos desse grupo de disciplinas. Sugeriu para a composição desse grupo de 
disciplinas, por exemplo, a própria disciplina de Metodologia que hoje consta da grade curricular, 295 
com modificações a serem discutidas posteriormente, as disciplinas de Historiografia e Estudo de 
Caso, e disciplinas que poderiam ser propostas nesta linha: epistemologia, técnicas de entrevista, 
etc. A Professora sugeriu o agendamento de uma assembleia do NPGAU para rediscussão da 
grade curricular, incluindo, além da questão da metodologia, uma flexibilização das disciplinas de 
estágio de docência, cujo formato atual tem gerado muitas dúvidas para professores e estudantes. 300 



O Colegiado aprovou a sugestão e a Coordenadora se comprometeu a conversar com os 
professores do Programa para articular uma proposta de reformulação da grade curricular para 
ser apresentada na próxima reunião do Colegiado, marcada para 17 de abril, que seria iniciada 
com a assembleia dos professores para discussão dessa proposta. d) Solicitação do Sr. 
Leopoldo Corrêa Moura Júnior para avaliação de monografia para fins de progressão funcional 305 
junto à PBH. A Profa. Silke Kapp informou que recebeu solicitação, datada de 01/03/2017, do Sr. 
Leopoldo Corrêa Moura Júnior, auditor de tributos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, de 
avaliação de trabalho de sua autoria, resultado de pesquisa realizada no período de abril de 1999 
a março de 2000 no Lincoln Institute of Land Policy (LILP), sob o título “Mecanismos de 
recuperação de mais valia urbana decorrente de ações públicas”. O requerente solicita a 310 
avaliação do conteúdo do trabalho produzido como equivalente a uma monografia de curso de 
especialização para fins de progressão funcional junto à PBH. O Colegiado designou a Profa. 
Denise Morado para emissão de parecer a respeito. Considerando o ineditismo da demanda e 
dúvidas levantadas no decorrer da discussão do item sobre a legalidade de emissão, por parte do 
NPGAU, de parecer sobre a equiparação de trabalho à monografia de especialização, a Profa. 315 
Denise Morado se comprometeu a fazer uma consulta a respeito junto à Pró-Reitoria de Pós-
graduação da UFMG, considerando que participaria de reunião da Câmara de Pós-graduação no 
dia seguinte. Neste momento, a Profa. Celina Borges Lemos pediu licença para se retirar da 
reunião em função de outros compromissos. e) Cotutela. A Profa. Silke Kapp informou que 
recebeu consulta da Profa. Rita Velloso sobre a apresentação de proposta de convênio de 320 
cotutela para a próxima reunião do Colegiado. A Profa. Silke Kapp sugeriu uma discussão sobre o 
estabelecimento de diretrizes para orientar o Colegiado na questão da cotutela, como por 
exemplo, a definição do número de créditos a serem cumpridos pelo estudante no NPGAU e na 
instituição estrangeira, a necessidade, ou não, de realização de estágio docente, e outros 
aspectos, de modo a formalizar melhor esta modalidade, sugerindo também, que os processos de 325 
cotutela fossem associados ao estabelecimento de convênios com as instituições estrangeiras 
envolvidas, buscando mais ganhos para o Programa no que diz respeito à questão da 
internacionalização. O Colegiado aprovou a sugestão, e a Profa. Silke Kapp se comprometeu a 
conversar com o Diretor de Relações Internacionais da UFMG para trazer mais elementos para a 
discussão sobre o tema em uma próxima reunião. f) Projeto de tese – André Reis Penido. 330 
Atendendo deliberação do Colegiado em sua última reunião, o doutorando André Reis Penido 
encaminhou, em 25/01/2017, documento contendo seu projeto de tese e informando o aceite do 
Prof. Flávio de Lemos Carsalade para assumir sua orientação. O Colegiado manifestou sua 
confiança com relação à solução da questão de mudança de orientação do estudante, 
homologando o nome do Prof. Flávio de Lemos Carsalade como seu orientador de tese, e decidiu 335 
encaminhar correspondência ao aluno registrando o recebimento do projeto e reiterando a 
necessidade de o estudante estar atento para os prazos regimentais de apresentação de sua 
qualificação de doutorado e de sua defesa de tese, assim como para as demais exigências 
estabelecidas no Regulamento do NPGAU para a sua conclusão do Curso. g) Matrícula de aluno 
de graduação em disciplina do NPGAU em regime de eletiva. A Profa. Silke Kapp informou 340 
que recebeu requerimentos de alunos de graduação para cursarem disciplinas do NPGAU em 
regime de “disciplina eletiva” e propôs uma discussão a respeito lembrando que o Colegiado havia 
vetado esta situação, mas hoje há um movimento na Universidade de apoio a este tipo de 
intercâmbio entre a graduação e a pós-graduação. O Colegiado entendeu que, para deliberação a 
respeito, será necessário estabelecer critérios para a avaliação das demandas dos alunos de 345 
graduação como, por exemplo, análise de currículo e desempenho acadêmico dos estudantes, 
estabelecimento de uma porcentagem máxima de alunos de graduação em relação aos alunos 
matriculados, deferimento de pedidos de alunos matriculados somente a partir de um determinado 
período no curso de graduação, dentre outros. h) Representação discente. O Colegiado reiterou 
a necessidade de os estudantes se mobilizarem para resolverem a questão da representação 350 
discente no Colegiado, buscando se informar a respeito dos requisitos necessários para 
formalização desta representação. i) Pesquisas - FAPEMIG. A Profa. Denise Morado relatou 
dificuldades que tem enfrentado como bolsista da FAPEMIG, com projeto aprovado no âmbito de 
edital universal da agência em agosto de 2016, e previsão de término em agosto de 2018, e sem 
qualquer repasse financeiro ou cota de bolsistas até o momento, o que a impede de submeter 355 
propostas a outros editais, e a prejudica no planejamento e/ou execução de pesquisas atuais e 
futuras. O Colegiado entendeu que esta situação tem sido recorrente entre os docentes-
pesquisadores da agência e decidiu formular uma carta à FAPEMIG, com cópia para Pró-Reitoria 
de Pesquisa da UFMG, relatando as dificuldades enfrentadas por professores que têm seus 
projetos de pesquisa aprovados junto à agência, mas sem o devido repasse dos recursos 360 
aprovados, ocasionando prejuízos não somente para os projetos em andamento, mas para a 
solicitação de novos recursos junto à FAPEMIG. Para tanto, será solicitado aos docentes que 
encaminhem relatos sobre situações semelhantes à relatada pela Profa. Denise Morado. j) 



Consulta sobre participação de pesquisadores sem vínculo institucional em banca de 
defesa de tese. A Profa. Denise Morado disse que pretende convidar pesquisador para a banca 365 
de doutorado de sua orientanda Rosamônica Fonseca que contribuiu com a estudante em seu 
estágio na Universidade Tecnológica de Delft/Holanda, realizado no período de 27 de julho de 
2016 a 21 de janeiro de 2017, que, no momento, não tem vínculo com nenhuma instituição. O 
Colegiado entendeu que o vínculo institucional não é requisito estabelecido nos regimentos do 
Programa e/ou UFMG, e autorizou a Profa. Denise Morado a prosseguir com os contatos para o 370 
convite ao pesquisador para participar da banca de defesa. K) Consulta sobre obrigatoriedade 
de bolsistas de mestrado publicarem trabalho como requisito para a defesa de dissertação. 
A Profa. Denise Morado relatou que seu orientando de mestrado- bolsista CAPES provavelmente 
não terá condições de elaborar um artigo para publicação, conforme exigência do NPGAU para a 
conclusão do curso e questionou sobre a possibilidade de flexibilização desta exigência. O 375 
Colegiado entendeu que solicitações de excepcionalidade devem ser formalizadas para serem 
devidamente avaliadas. 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, 20 de março de 380 
2017. 


