
Ata da 6ª/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 03 de 
julho de 2017, às 14h, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os seguintes 
membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: Professoras Doutoras Silke Kapp 
(Coordenadora), Renata Moreira Marquez (Subcoordenadora), Ana Paula Baltazar dos Santos, 5 
Celina Borges Lemos e Fernanda Borges de Moraes. Representante Discente: Titular: Mestranda 
Marina Sanders Paolinelli. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a reunião solicitando a 
inclusão de item na pauta, relativo à homologação do resultado da Comissão de Distribuição da Cota 
de Bolsas do NPGAU/2017. A inclusão de item foi aprovada pelo Colegiado. Em seguida, a 
Coordenadora colocou em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata 10 
da 5ª/2017 reunião do Colegiado, realizada em 12/06/2017. Continuando, foram colocados em 
discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE 
DISSERTAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de: Rudner Fabiano 
Lopes, intitulada “Perspectivas para o Desenvolvimento de uma Metodologia Brasileira para o BIM – 
Estudo de Caso”, e apresentada em 19/06/2017 perante Comissão Examinadora composta pelos 15 
Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Flávio de Lemos 
Carsalade (EA-UFMG), Jairo José Drummond Câmara (UEMG) e Róber Dias Botelho (UEMG). O 
trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Eduardo Marchetti Pereira Leão da Motta, 
intitulada “Desigualdade socioespacial e o efeito vizinhança em favelas de Belo Horizonte”, e 
apresentada em 30/06/2017 perante Comissão Examinadora composta pelas Professoras Doutoras 20 
Jupira Gomes de Mendonça (orientadora - EA-UFMG), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e 
Luciana Teixeira de Andrade (PUC MG). O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. 
ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE ORIENTADORES – TURMA INGRESSA EM 
2017. A Profa. Silke Kapp informou a aprovação ad referendum da Câmara de Pós-graduação da 
UFMG, em 13/06/2017, da abertura de 10 vagas adicionais de doutorado a serem ofertadas aos 25 
candidatos aprovados e não classificados no processo de seleção de 2017, com entrada em agosto 
de 2017, conforme solicitado pelo Colegiado do NPGAU em reunião de 12/06/2017. Com a 
aprovação das vagas adicionais, a Coordenadora esclareceu que, após consulta à Comissão de 
Seleção e aos professores orientadores, e considerando os prazos de registro e matrícula dos 
calouros, aprovou ad referendum, em 23/06/2017, a seguinte designação de orientações para a turma 30 
ingressa em 2017: 

DOUTORADO 
 ESTUDANTE ORIENTADOR(A) – Prof(a). 
1 Ana Isabel Junho Anastasia de Sá Ana Clara M. Moura 
2 Ana Paola da Silva Alves Raquel Garcia 
3 Camila Matos Fontenele Ana Paula Baltazar 
4 Cláudia Silva Barbosa Natacha Rena 
5 Eveline Prado Trevisan Altamiro Bessa 
6 Fábio Abreu de Queiroz Fernando Lara 
7 Guilherme Nunes de Vasconcelos Roberto Eustaáquio dos Santos 
8 Isis Meireles Rodrigues Celina Borges 
9 Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira Stéphane Huchet 
10 Laura Fonseca de Castro Rita Velloso 
11 Leonardo Izoton Braga Rita Velloso 
12 Luciana Souza Bragança Ana Paula Baltazar 
13 Luiz Antonio da Cruz Celina Borges 
14 Luiz Divino Maia Altamiro Bessa 
15 Luna Esmeraldo Gama Lyra Silke Kapp 
16 Marcus César Martins da Cruz Rita Velloso 
17 Priscila Mesquita Musa Renata Marquez 
18 Rafael Lemieszek Pinheiro Ana Paula Baltazar 
19 Régis Eduardo Martins André Dangelo 
20 Tiago Castelo Branco Lourenço Silke Kapp 

MESTRADO 
 ESTUDANTE ORIENTADOR(A) – Prof(a). 
1 Adriana Galuppo Negrão Renata Marquez 
2 Alexandre Mesquita Silva Bomfim Silke Kapp 
3 Ana Ísis Duarte de Moura Denise Morado 
4 Cristiane Borda Pinheiro Roberto Eustaáquio dos Santos 
5 Daniele Nunes de Britto Marangoni Ana Paula Baltazar 



 ESTUDANTE ORIENTADOR(A) – Prof(a). 
6 Evandro Luis Alves Rita Velloso 
7 Felipe Carnevalli De Brot Renata Marquez 
8 Fernanda de Oliveira Silva Portela Fernanda Borges 
9 Ingrid Aparecida Rogério Ribeiro André Dangelo 
10 Isabel Campos Caldeira Brant Maria Lucia Malard 
11 Isadora Carraro Tavares Monteiro Fernando Lara 
12 José Marcos Rodrigues Vieira Filho Carlos Antônio Brandão 
13 Laura Resende Penna de Castro Flávio Carsalade 
14 Leopoldo Ferreira Curi Raquel Garcia 
15 Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey André Dangelo/Vanessa Brasileiro (coorientadora) 
16 Marcel Luis do Carmo Duarte Silke Kapp 
17 Maria Luisa Carneiro Chaves Fernando Lara 
18 Marina Vale Viegas Celina Borges 
19 Paulo Stuart Angel Jacob da Silveira Natacha Rena 
20 Taís Freire de Andrade Clark Rita Velloso 
21 Thiago Barbosa de Campos Frederico Canuto 
22 Yasmin Elganim Vieira Stéphane Huchet 
A Profa. Celina Borges esclareceu que aceitou a orientação da mestranda Marina Vale Viegas em 
caráter provisório, condicionado à mudança do tema de pesquisa da estudante. Em votação, o 35 
Colegiado homologou por unanimidade a designação das orientações. ITEM 3. DESIGNAÇÃO DE 
BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESA/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a aprovação ad 
referendum em 27/06/2017 da proposta da Profa. Maria Lucia Malard para a composição da Banca 
Examinadora de Defesa de Dissertação de sua orientanda Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de 
Oliveira, agendada para ocorrer em 27 de julho próximo: Profs. Drs. Maria Lucia Malard (orientadora 40 
– EA-UFMG) e Paula Barros (EA-UFMG) e Doutor Pedro Henrique Almeida de Morais (Pedro Morais 
Arquiteto). O Colegiado aprovou a proposta do Prof. Marcelo Pinto Guimarães para a composição da 
Banca Examinadora de Defesa de Tese de seu orientando Paulo Roberto Sabino, agendada para 
ocorrer em 18 de agosto próximo: Profs. Drs. Marcelo Pinto Guimarães (orientador – EA-UFMG), 
Glaucinei Rodrigues Correa (EA-UFMG), Andrea Franco Pereira (EA-UFMG), Amanda Pinto da 45 
Fonseca Tojal (Arteinclusão) e Edson José Carpinteiro Rezende (UEMG). Suplentes: Profs. Drs. 
Letícia Julião (UFMG) e Rosângela Miriam Lemos Oliveira Mendonça (UEMG). O Colegiado aprovou 
a proposta do Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos para a composição da Banca Examinadora de 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de seu orientando Thiago Alfenas Fialho, agendada 
para ocorrer em 28 de setembro próximo: Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador – 50 
EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-
USP/São Carlos). A Coordenadora esclareceu que a participação do Prof. João Marcos, da USP/São 
Carlos, foi aprovada ad referendum em 13/06/2017 pela Profa. Renata Moreira Marquez, 
Subcoordenadora, considerando justificativa do Prof. Roberto Eustaáquio que destacou a importância 
da participação do Prof. João Marcos neste momento do trabalho e o compromisso de viabilizar a sua 55 
participação, à distância, via Skype, na banca de defesa da dissertação. ITEM 4. SOLICITAÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO. A Profa. Silke Kapp apresentou os 
seguintes pedidos de prorrogação de prazo de defesa de tese/dissertação: Doutoranda Iracema 
Generoso de Abreu Bhering, informa o pré-agendamento de sua defesa de tese para o dia 15 de 
setembro próximo e justifica o atraso na defesa de sua tese em função de doença na família. 60 
Doutoranda Clarice de Assis Libânio, solicita a prorrogação do prazo de defesa de tese para 
dezembro de 2017, em função da necessidade de realização de trabalho de campo amplo e um 
grande envolvimento em projetos de extensão inerentes ao seu projeto de tese. Doutorando Hélio 
Passos Rezende, solicita a extensão do prazo de entrega e defesa de tese, com o trancamento de 
sua matrícula no 1º e 2º semestre de 2017 e conclusão da tese no final do 1º semestre de 2018, 65 
justificada por motivo de saúde. Doutoranda Ana Paula Silva de Assis, solicita a prorrogação do 
prazo de defesa de tese para novembro de 2017 em função de atraso no cronograma de realização 
de seu estágio no exterior motivado por questões relacionadas aos calendários da CAPES. 
Mestranda Ananda Martins Carvalho, solicita a prorrogação em seis meses no prazo de defesa de 
dissertação justificada pela necessidade de readequação do material teórico e empírico sobre o qual 70 
versava sua pesquisa em função do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG. 
Mestranda Débora Andrade Gomes Moura, solicita a prorrogação de seis meses no prazo de 
defesa de dissertação justificada por motivo de saúde que levaram a mudanças do projeto de 
pesquisa no decorrer do curso. Doutorando Mateus de Sousa van Stralen, solicita a prorrogação de 
seis meses no prazo de defesa de tese justificada por necessidade de dedicação à sua carreira de 75 
docente da Escola de Arquitetura iniciada em 2015. Doutorando Tadeu Starling Perdigão, solicita a 



prorrogação de um ano no prazo de defesa de tese justificada pela necessidade de desenvolvimento 
de uma grande quantidade de material de sua tese. A Profa. Celina Borges Lemos, orientadora, 
lembrou que, em uma das últimas reuniões do Colegiado, relatou o fato de que a primeira versão da 
tese do doutorando Tadeu Starling continha somente recortes de citações e que, após esta reunião, o 80 
aluno não lhe procurou para nenhum encontro de orientação ou apresentação de novo texto. Neste 
sentido, entende que uma prorrogação de quatro, seis meses, não será suficiente para o estudante 
terminar sua tese. Continuando, a Profa. Silke Kapp apresentou o requerimento de Trancamento 
Total de Matrícula no 2º semestre de 2017 encaminhando pela Mestranda Mariana Dobbert 
Tidei justificado por motivo de saúde. O Colegiado discutiu amplamente a questão, ressaltando sua 85 
preocupação com a reincidência de pedidos de prorrogação de prazo (no caso, somente de alunos 
que receberam bolsa de estudos), e os aspectos negativos destas prorrogações para a avaliação do 
Programa pela CAPES, e a necessidade de avaliação destes pedidos com o rigor necessário. Após 
discussão, o Colegiado deliberou pela aprovação da solicitação da Doutoranda Iracema Generoso 
de Abreu Bhering para realização de sua defesa de tese em 15 de setembro próximo e a 90 
aprovação de sua sugestão de banca examinadora composta pelos Profs. Drs. Fernanda Borges de 
Moraes (Orientadora – EA/UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA/UFMG), Roberto Luís de Melo 
Monte-Mór (FACE/UFMG), Flávia de Paula Duque Brasil (Fundação João Pinheiro) e Monique 
Sanches (UFOP). O Colegiado deliberou também pela aprovação de prorrogação do prazo de defesa 
de tese/dissertação até 30 de novembro de 2017 para os seguintes estudantes: Doutoranda 95 
Clarice de Assis Libânio, Doutoranda Ana Paula Silva de Assis, Mestranda Ananda Martins 
Carvalho, Mestranda Débora Andrade Gomes Moura e Doutorando Mateus de Sousa van 
Stralen, e uma prorrogação do prazo de defesa de tese até o final do 2º semestre letivo de 2017 
(12 de dezembro próximo) para o Doutorando Hélio Passos Rezende. Na discussão sobre a 
prorrogação do prazo de defesa de Hélio Passos, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos se retirou 100 
da reunião. Com relação ao Doutorando Mateus de Sousa van Stralen, o Colegiado manifestou sua 
preocupação com o fato de o estudante ainda não ter formalizado sua inscrição e apresentação do 
Exame de Qualificação. Com relação ao Doutorando Tadeu Starling Perdigão, considerando o 
relato de sua orientadora a respeito do texto produzido pelo discente até o momento, o Colegiado 
decidiu estabelecer o prazo de três meses para a entrega, para avaliação da orientadora, de dois 105 
capítulos da tese, condizentes com que o Colegiado espera de um trabalho de doutorado. A decisão 
do Colegiado a respeito do prazo para a defesa da tese do estudante fica condicionada à avaliação 
da Profa. Celina Borges Lemos do material a ser apresentado pelo aluno. Com relação ao 
requerimento de Trancamento Total de Matrícula no 2º semestre de 2017 encaminhando pela 
Mestranda Mariana Dobbert Tidei, o Colegiado aprovou a solicitação e o consequente 110 
cancelamento de sua bolsa de estudos, após consulta à orientadora, Profa. Renata Moreira Marquez. 
Neste momento, a Profa. Celina Borges Lemos pediu licença para se ausentar da reunião em função 
de outro compromisso. Finalizando a discussão do item, o Colegiado deliberou sobre a situação da 
Doutoranda Flávia Ballerini, ingressa no curso em março de 2011, e que não se manifestou a 
respeito de sua defesa de tese e/ou solicitação de prorrogação do prazo de defesa. O orientador da 115 
estudante, Prof. José dos Santos Cabral Filho, foi convidado para participar da reunião para 
esclarecer a situação da estudante. O Professor relatou que o trabalho da discente está pronto e que 
a defesa ainda não foi realizada porque a aluna não possui os dois artigos aceitos para publicação, 
conforme previsto no Regulamento no Programa. O Professor garantiu que todos os esforços serão 
realizados para que a aluna apresente as duas publicações e possa realizar sua defesa de tese até o 120 
final de agosto próximo. Considerando o compromisso do orientador, o Colegiado aprovou a 
prorrogação do prazo de defesa de tese da Doutoranda Flávia Ballerini até 31 de agosto de 2017. 
ITEM 5. REQUERIMENTOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO 
ACADÊMICA; APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. A) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação: 
(i) O Colegiado indeferiu o requerimento de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhado 125 
pela mestranda Marina Fernandes Teixeira referente à participação da estudante em bancas de 
conclusão de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Pitágoras, considerando que o 
Colegiado adota como norma considerar, para efeitos de creditação como atividades acadêmicas, 
somente a participação dos estudantes em bancas de conclusão da Escola de Arquitetura da UFMG. 
A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos questionou o fato de a Resolução que disciplina a creditação 130 
de Atividades Acadêmicas não fazer alusão à necessidade de a banca do trabalho de conclusão de 
curso de graduação pertencer à Escola de Arquitetura. O Colegiado entendeu a necessidade de 
reavaliação da Resolução, que será pautada na próxima reunião. (ii) O Colegiado aprovou o 
requerimento de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhado pela mestranda Carolina 
Amarante Boaventura, com a anuência de sua orientadora, Profa. Denise Morado Nascimento, com 135 
a atribuição de dois créditos referentes à participação da estudante nas seguintes atividades 
de docência supervisionadas por sua orientadora, além do Estágio Docente obrigatório: 
palestras em aulas sobre processos diagramáticos, desenvolvimento de material didático, 



participação em bancas avaliativas de PFLEX, monitoramento de atividades didáticas em sala de 
aula. Neste momento, a representante discente, Mestranda Marina Sanders Paolinelli, pediu licença 140 
para se ausentar da reunião em função de outro compromisso. (iii) O Colegiado aprovou os seguintes 
requerimentos de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação encaminhados pelo doutorando Paulo 
Roberto Sabino, com a anuência de seu orientador, Prof. Marcelo Pinto Guimarães: Atribuição de 
um crédito referente à participação do estudante na organização do evento local “Mostra com 
Debates: Acesso, Habilidades e Vida inclusiva” promovido pelo Grupo de Pesquisa ADAPTESE, da 145 
Escola de Arquitetura da UFMG, de 08 a 10 de novembro de 2016. Atribuição de dois créditos 
referente à participação do estudante na organização do evento nacional “2º Colóquio Campus 
Cultural UFMG em Tiradentes. Tema: Museu e Paisagem Cultural” promovido pelo Campus Cultural 
UFMG em Tiradentes, de 06 a 07 de junho de 2017. B) Produção Acadêmica. O Colegiado 
indeferiu o requerimento de produção acadêmica encaminhado pelo Doutorando Paulo Roberto 150 
Sabino referente à seguinte publicação em que o estudante não consta como primeiro autor: 
JULIÃO, Letícia; SABINO, P. R. Memorial Xakriabá: um museu indígena em Minas Gerais. In: XXIV 
Encontro do ICOFOM LAM, 2016, Ouro Preto. C) Dispensa de Estágio Docente. O Colegiado 
aprovou o requerimento de dispensa de realização de quatro créditos em Estágio Docência em 
Seminários e/ou Estágio Docência em Oficinas Temáticas, encaminhado pelo Doutorando Paulo 155 
Roberto Sabino, considerando sua condição de docente da UFMG, conforme previsto na Resolução 
02/2009 do NPGAU, de 22/10/2009. D) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado deferiu os 
requerimentos de aproveitamento de estudos encaminhados pelo Doutorando Diego Fagundes da 
Silva, com a anuência de seu orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho, referentes às seguintes 
disciplinas cursadas no Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade da UFSC: 160 
Seminários de Pesquisa, ARQ3000000 - 03 créditos, cursada no 1º semestre de 2012 com conceito 
A. Atelier de Arquitetura da Cidade I, ARQ3760000 - 03 créditos, cursada no 1º semestre de 2012 
com conceito A. Arte Pública, ARQ3850000 - 03 créditos, cursada no 2º semestre de 2012 com 
conceito A. Considerando o limite de 08 (oito) para a soma de créditos possíveis de serem 
aproveitados para a integralização do Doutorado, conforme previsto no Regulamento do NPGAU, 165 
foram aprovados 05 (cinco) créditos relativos a estas disciplinas cursadas na UFSC, considerando 
que o doutorando já havia obtido a aprovação de 03 (três) créditos em processo anterior de 
aproveitamento de disciplina cursada em regime de isolada junto ao NPGAU. Em razão do adiantado 
da hora, a Profa. Silke Kapp solicitou a retirada de pauta do ITEM 6. TERMO DE SIGILO 
PROPOSTO PELA PRPG RELATIVO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE DADOS 170 
PRODUZIDOS PELA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG, a ser discutido na próxima reunião. O 
Colegiado aprovou a solicitação. A Profa. Silke Kapp disse que na próxima reunião pretende também 
discutir os encaminhamentos a respeito das modificações que estão em processo de discussão no 
NPGAU referentes à sua estrutura curricular e ao seu Edital de Seleção. ITEM 7. HOMOLOGAÇÃO 
DO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DA COTA DE BOLSAS/2017. O Colegiado aprovou o resultado 175 
da Comissão designada para a distribuição da cota de bolsas de estudos do NPGAU/2017, em 
anexo. A Profa. Silke Kapp esclareceu que, considerando a aprovação do requerimento de 
trancamento total de matrícula da mestranda Mariana Tidei, que terá sua bolsa de estudos cancelada, 
as duas bolsas que ficaram ociosas no Doutorado e, agora, os três excedentes no processo de 
distribuição de bolsas do Mestrado, irá solicitar à Pró-Reitoria de Pós-graduação intermediar um 180 
processo de permuta destas bolsas, por empréstimo, pelo período de um ano, de modo a atender 
todos os excedentes. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Demanda de estudante para realização 
de mais de um requerimento de disciplina isolada, por semestre. A Profa. Silke Kapp apresentou 
demanda da estudante Carolina Helena Miranda e Souza, datada de 30/06/2017, para inscrição em 
mais de uma disciplina isolada, por semestre, argumentando que “várias disciplinas possuem apenas 185 
1 ou 2 créditos e que, para o aluno que está buscando adiantar disciplinas para tentar uma vaga na 
pós ou mesmo se qualificar para melhorar seu projeto de pesquisa, esse limite reduz essa 
possibilidade”. O Colegiado ponderou o argumento da estudante e entendeu que as disciplinas não 
têm a função de instrumentalizar os candidatos à seleção ao curso, e que deveriam ser cursadas em 
função do interesse do estudante em sua temática. Dessa forma, o Colegiado ratificou o limite de um 190 
requerimento de disciplina isolada, por candidato, por semestre. 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 julho de 2017. 195 


