
Ata da 7ª/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 14 de 
agosto 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 colocando em 
discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 6ª/2017 reunião do 
Colegiado, realizada em 03/07/2017. Ao aprovar a Ata de sua última reunião, o Colegiado destacou 
o seguinte trecho do documento: “ITEM 4. SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 10 
CONCLUSÃO DO CURSO.  (...) 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 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 15 
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 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 20 
de agosto de 2017”. A Profa. Silke Kapp informou que não recebeu nenhum comunicado do 
orientador a respeito da apresentação da defesa de tese da discente Flávia Ballerini. O Colegiado 
decidiu encaminhar e-mail ao Prof. José Cabral solicitando informações a respeito do andamento das 
providências para a defesa de tese da discente e o empenho do Professor para a resolução desta 
situação. Em seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. 25 
HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS DE DISSERTAÇÃO/TESE. O Colegiado homologou a Ata de 
Defesa de Dissertação de: Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, intitulada “A arquitetura do 
problema: o potencial criativo no exercício de projeto”, e apresentada em 27/07/2017 perante 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-
UFMG), Paula Barros (EA-UFMG) e Dr. Pedro Henrique Almeida de Morais (Pedro Morais Arquiteto). 30 
O trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes comentários adicionais: 
“A critério da orientadora incorporar sugestões da banca”. O Colegiado homologou a Ata de Defesa 
de Tese de: Rosamônica da Fonseca Lamounier, intitulada “Da autoconstrução à arquitetura 
aberta: o Open Building no Brasil”, e apresentada em 08/08/2017 perante Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (EA-UFMG - Orientadora), 35 
Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG), Caio Santo 
Amore de Carvalho (FAU-USP), Karina Moraes Zarzar (Delft University of Technology/Holanda). O 
trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora. Com relação ao Exame de Qualificação de 
Doutorado de Mateus de Sousa van Stralen, a Profa. Silke Kapp relatou que recebeu e-mail do 
doutorando datado de 04/07/2017 informando a realização da Qualificação intitulada “Dynamic 40 
Architectural Systems: Parametric Design and Digital Fabrication Towards Conversational 
Customisation” no dia 21 de junho último no IGC/UFMG perante Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG - Orientador), Sandro 
Canavezzi de Abreu (EA-UFMG) e Ben Sweeting (University of Brighton-via teleconferência). 
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias - aproveitou-se a participação via Skype do 45 
Prof. Ben Sweeting em outro evento ocorrido no IGC na data do Exame - o Colegiado aprovou a 
apresentação do Exame de Qualificação de Mateus Stralen, solicitando que os membros presentes à 
Banca e o doutorando assinem a Ata de Apresentação da Qualificação, a ser disponibilizada pela 
Secretaria do NPGAU, e reiterando ao orientador e ao estudante a importância de cumprimento das 
normas, procedimentos, prazos e formulários necessários para a formalização das atividades 50 
desenvolvidas junto ao Programa. ITEM 2. DESIGNAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE 
DEFESA/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a aprovação ad referendum em 10/08/2017 da 
proposta da Profa. Ana Clara Mourão Moura para a composição da Banca Examinadora de Defesa 
de Tese de sua orientanda Júnia Lúcio de Castro Borges, agendada para ocorrer em 04 de 
setembro próximo: Profs. Drs. Ana Clara Mourão Moura (orientadora – EA-UFMG), Celina Borges 55 
Lemos (EA-UFMG), Fabio Malini (UFES), Michele Campagna (Università di Cagliari-via 
teleconferência), Aurelio Muzzarelli (Università di Bologna-via teleconferência) e Clodoveu Davis 
Júnior (ICEx/UFMG). Suplentes: Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Karla 
Albuquerque de Vasconcelos Borges (PRODABEL-PBH). O Colegiado homologou a aprovação ad 
referendum em 24/07/2017 da proposta do Prof. Stéphane Huchet para a composição da Banca 60 
Examinadora de Defesa de Dissertação de seu orientando Gabriel de Sousa Castro, agendada para 
ocorrer em 17 de agosto próximo: Profs. Drs. Stéphane Huchet (orientador – EA-UFMG), Renata 



Moreira Marquez (EA-UFMG) e Adolfo Enrique Cifuentes (EBA-UFMG). O Colegiado homologou a 
aprovação ad referendum em 04/08/2017 da proposta da Profa. Renata Moreira Marquez para a 
composição da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de sua orientanda Mariana Falcão 65 
Duarte, agendada para ocorrer em 28 de agosto próximo: Profs. Drs. Renata Moreira Marquez 
(orientadora – EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Alícia Duarte Penna (PUC Minas). O 
Colegiado aprovou a proposta do Prof. Marcelo Pinto Guimarães para a composição da Banca 
Examinadora de Defesa de Dissertação de sua orientanda Flávia Papini Horta, agendada para 
ocorrer em 29 de agosto próximo: Profs. Drs. Marcelo Pinto Guimarães (orientador – EA-UFMG), 70 
Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG), Grace Cristina Roel Gutierrez (EA-UFMG) e Marcos 
Fontoura de Oliveira (BHTRANS-PBH). O Colegiado aprovou a proposta da Profa. Raquel Garcia 
Gonçalves para a composição da Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado de sua 
orientanda Izabella Galera, agendada para ocorrer em 04 de setembro próximo: Profs. Drs. Raquel 
Garcia Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Alexandra 75 
do Nascimento Passos (UNA). O Colegiado homologou a aprovação ad referendum em 21/07/2017 
da proposta da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso para a composição da Banca Examinadora de 
Qualificação de Mestrado de sua orientanda Patrícia Cioffi de Mattos, agendada para ocorrer em 29 
de setembro próximo: Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), Ana 
Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), André Luiz Prado de Oliveira (EA-UFMG) e Doutor João 80 
Tonucci (IGC/UFMG). O Colegiado aprovou a proposta da Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos para 
a composição da Banca Examinadora de Qualificação de Mestrado de seu orientando Lucas Bezerra 
Alves, agendada para ocorrer em 28 de setembro próximo: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos 
Santos (orientadora – EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG), Silke Kapp (EA-
UFMG) e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP São Carlos). ITEM 3. SOLICITAÇÕES DE 85 
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 Júnia Lúcio 
de Castro Borges: solicitação da orientadora, Profa. Ana Clara Mourão Moura, para a realização da 
defesa de tese da estudante na primeira semana de setembro próximo em função da agenda de um 
dos membros da banca examinadora, Prof. Michele Campagna, da Università di Cagliari, que orientou 90 
o estágio sanduíche da doutoranda na Itália, e que estará de férias no mês de agosto. Solicitação 
aprovada ad referendum em 10/07/2017 e homologada pelo Colegiado. Mestrando Marcelo Duarte 
Borges Caixeta: solicitação da orientadora, Profa. Denise Morado Nascimento, para a realização da 
defesa de dissertação do estudante até 30 de outubro de 2017 em função de a versão da dissertação 
entregue pelo mestrando estar “insuficiente como trabalho em consonância com os critérios de 95 
aprovação do NPGAU”. O Colegiado aprovou a solicitação. Doutoranda Laura Lage: a estudante 
encaminhou e-mail em 10/07/2017 argumentando contra mensagem enviada pela Coordenação do 
NPGAU a respeito da recorrência de pedidos de prorrogação de prazo e esclarecendo “que os prazos 
concedidos são finais, sem concessão de novas prorrogações”, conforme aprovado na última reunião 
do Colegiado. A estudante questiona se esta norma se aplica aos não bolsistas e relata os problemas 100 
de saúde e de financiamento para a realização de seu estágio sanduíche que a levaram a solicitar um 
ano de prorrogação, com aprovação de “apenas 6 meses, que sei ser insuficiente”. O Colegiado 
delegou à Profa. Silke conversar a respeito com o orientador da estudante, Prof. Flávio de Lemos 
Carsalade, para, se for o caso, enviar um pedido de prorrogação do prazo de defesa de tese de sua 
orientada para avaliação do Colegiado. ITEM 4. REQUERIMENTOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 105 
DE PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO ACADÊMICA; APROVEITAMENTO DE ESTUDOS. A) 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação: (i) O Colegiado deferiu o requerimento de Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação encaminhado pela mestranda Marina Fernandes Teixeira, com a 
anuência de seu orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, com a concessão de 2 (dois) 
créditos referente à seguinte publicação da estudante em anais de evento: TEIXEIRA, Mariana 110 
Fernandes. A questão urbana vai às ruas. V Congresso de Desenvolvimento Social. UNIMONTES, 
Montes Claros, 2016. B) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado deferiu o requerimento de 
aproveitamento de estudos encaminhado pelos estudantes: Doutoranda Karina Machado de Castro 
Simão, com a anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia Gonçalves, referente à seguinte 
disciplina cursada em regime de eletiva junto ao Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio 115 
Sustentável da EA/UFMG: Organização do Espaço Urbano, GEO820 – 60h/04 créditos, cursada no 1º 
semestre de 2012 com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Mestrando Leopoldo Ferreira Curi, 
com a anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia Gonçalves, referentes às seguintes 
disciplinas cursadas em regime de isolada junto ao NPGAU: Planejamento, gestão das cidades e 
manifestações coletivas, URB806 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2016 com 120 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e 
metropolitano, URB802 – 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2017 com aproveitamento de 
90 pontos, conceito A. ITEM 5. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO – DOUTORANDO LUIZ FELYPE 
GOMES DE ALMEIDA. A Profa. Silke Kapp apresentou e-mail encaminhado pela Profa. Jupira 



Gomes de Mendonça em 29/06/2017 solicitando a mudança de orientação do doutorando Luiz 125 
Felype Gomes de Almeida, que passa a ser exercida pelo Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór 
logo após o período de matrículas no 2º semestre de 2017. O Colegiado aprovou a solicitação. ITEM 
6. RECREDENCIAMENTO – PROFA. ANA PAULA BALTAZAR DOS SANTOS. 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 da 130 
Professora, o Colegiado aprovou o recredenciamento da Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos 
junto ao NPGAU na modalidade Credenciamento Permanente – Doutorado, com abstenção de voto 
da interessada. ITEM 7. DISCUSSÃO SOBRE A RESOLUÇÃO CEPE 18/2014 - QUE 
REGULAMENTA A OFERTA DE “FORMAÇÕES AVANÇADAS”. A Profa. Silke Kapp esclareceu 
que convidou o Prof. Marcelo Maia, Coordenador do Curso de Graduação em Arquitetura e 135 
Urbanismo, para participar da discussão deste item, mas, por problemas pessoais, não poderá estar 
presente. Em seguida, apresentou e-mail encaminhado pela Pró-Reitora de Pós-graduação da 
UFMG, Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira, e Pró-Reitor de Graduação da UFMG, Prof. Ricardo 
Hiroshi Caldeira Takahashi, datado de 27/07/2017, informando que desde 2014 encontra-se em vigor 
na UFMG a Resolução CEPE 18/2014, que regulamenta as “Formações Avançadas”. Os Pró-Reitores 140 
esclarecem que tal “Resolução permite que: (a) Disciplinas de cursos de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado ou Doutorado) sejam disponibilizadas para que estudantes de Graduação realizem a 
integralização de créditos nos seus cursos, em substituição a disciplinas da própria Graduação; (b) 
Tais disciplinas, se cursadas com aproveitamento suficiente, possam ser aproveitadas pelos 
estudantes após a conclusão do curso de Graduação, caso estes ingressem no curso de Pós-145 
Graduação, com a dispensa dos créditos já cursados”. Os Professores argumentam que esse 
mecanismo deva ser colocado em prática mais frequentemente na Universidade para permitir mais 
opções de formação para os estudantes de graduação, com trajetórias curriculares mais 
desafiadoras, capazes de constituir um perfil profissional diferenciado, e por apresentar “benefícios 
para a Pós-Graduação, uma vez que esse mecanismo permite: (i) atrair maior número de bons 150 
egressos da Graduação da UFMG para nossas Pós-Graduações; (ii) abreviar o tempo necessário 
para conclusão, por parte de um estudante, de um curso de Mestrado, melhorando os indicadores de 
fluxo de formação de mestres; (iii)  como consequência do item anterior, ainda se pode obter maior 
aproveitamento das bolsas de mestrado disponíveis, apoiando a formação de maior número de 
estudantes, dado que estes as ocupam por menor tempo; (iv) agregar ao Mestrado estudantes com 155 
perfil compatível com o exigido para mudança de nível, o que também interfere, positivamente, no 
fluxo discente”. Os Pró-Reitores solicitam aos Coordenadores de Cursos de Graduação e de Pós-
Graduação que procurem viabilizar em seus cursos a opção da Formação Avançada, sugerindo 
“procedimentos que são implementáveis nos atuais sistemas de matrícula da Graduação e da Pós-
Graduação, que podem ser empregados a critério dos Colegiados envolvidos”. O Colegiado discutiu 160 
amplamente a questão e manifestou sua discordância com o fato de os créditos de disciplinas de 
curso de Pós-Graduação stricto sensu cursadas por estudantes de Graduação serem utilizados para 
integralização em seus Cursos e, posteriormente, serem aproveitados, também, em cursos de Pós-
graduação. O Colegiado concordou que o mecanismo de oferta de “Formação Avançada” não permite 
abreviar o tempo de conclusão da Pós-Graduação no campo de conhecimento da Arquitetura e do 165 
Urbanismo considerando sua complexidade, o amadurecimento intelectual requerido e o projeto 
pedagógico do NPGAU. Considerando que o NPGAU tem promovido a integração com a Graduação 
em casos específicos, sob a forma de “tópicos especiais” com duas turmas: uma para os alunos da 
Graduação e outra para os alunos da Pós-Graduação (dois diários de classe, evitando o duplo 
aproveitamento de créditos), o Colegiado decidiu manter este formato de integração com a 170 
Graduação por ofertas esporádicas. ITEM 8. TERMO DE SIGILO PROPOSTO PELA PRPG 
RELATIVO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE DADOS PRODUZIDOS PELA PÓS-
GRADUAÇÃO DA UFMG. A Profa. Silke Kapp apresentou e-mail encaminhado pela Pró-Reitora de 
Pós-graduação da UFMG, Profa. Denise Maria Trombert de Oliveira, datado de 08/06/2017, 
repassando modelos de Termos de Sigilo elaborados pelo Prof. Ado Jório, Pró-Reitor de Pesquisa, 175 
para apreciação do Colegiado, considerando problemas relativos à propriedade intelectual de dados 
produzidos pela Pós-Graduação da UFMG (Mestrados, Doutorados e, especialmente, Pós-
doutorados), e sugerindo “fortemente, que o Colegiado adapte os termos às suas necessidades e 
passe a adotá-lo para todos os discentes, residentes e membros de bancas, evitando dúbias 
interpretações sobre confidencialidade, propriedade intelectual e responsabilidade sobre dados 180 
oriundos de nossas pesquisas”. O Colegiado discutiu amplamente a questão e decidiu encaminhar 
resposta à PRPG esclarecendo que, no caso do campo de conhecimento da Arquitetura e Urbanismo 
e do tipo de pesquisa que é realizado no Programa, a tendência é pelo compartilhamento e abertura 
de dados e pela difusão do conhecimento e, por esta razão, o Colegiado entende que o “Termo de 
Sigilo” será adotado somente em casos excepcionais e que as adaptações no modelo encaminhado 185 
pela PRPG serão realizadas para que possa ser utilizado por discentes, residentes e membros de 



banca do NPGAU em situações específicas, que assim o exigirem. Aproveitando o tema deste item, a 
Profa. Silke Kapp relatou que foi procurada pela estudante Kênia de Souza Barbosa, que defendeu 
dissertação junto ao NPGAU em 26/04/2010 sob a orientação da Profa. Jupira Gomes de Mendonça, 
denunciando que a Dissertação “Região Metropolitana do Vale do Aço. Evolução urbana, 190 
planejamento e desafios contemporâneos”, defendida em 05 de dezembro de 2014 por Fábio 
Azevedo Vasconcellos junto ao Curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica 
e Ambiental da UFOP, seja decorrente de plágio de sua Dissertação intitulada “Por que a gestão da 
Região Metropolitana do Vale do Aço não sai do papel?”. A Profa. Silke Kapp esclareceu que enviou 
correspondência ao Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade 195 
Socioeconômica e Ambiental da UFOP, Prof. Aníbal da Fonseca Santiago, esclarecendo que a 
denúncia foi identificada através de softwares de evidenciação de plágio, anexando trechos que 
atestariam o plágio e solicitando ao Professor averiguar a suspeita apresentada e proceder aos 
encaminhamentos e providências cabíveis. Como resposta, o Prof. Aníbal Santiago manifestou sua 
perplexidade com a situação e informou que já comunicou o fato ao Colegiado de seu Curso e 200 
agendou reunião com o estudante autor da dissertação, e seu orientador, para esclarecimentos, além 
de entrar em contato com o Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFOP para definir as próximas ações 
de seu Programa. ITEM 9. PREPARAÇÃO PARA DISCUSSÃO, EM REUNIÃO AMPLIADA DO 
CORPO DOCENTE DO NPGAU, DOS TEMAS: a) reforma curricular; b) atualização da 
Resolução que regulamenta as Atividades Acadêmicas de Pós-graduação; c) Edital de 205 
Seleção/2018; d) Política de cotas - Seleção (Regular: ampla concorrência com reserva de 
cotas para negros, e Suplementar: para indígenas e pessoas com deficiência) e atualização da 
Resolução que regulamenta os critérios de distribuição de bolsas de estudos; e) adequação do 
Regulamento do NPGAU às novas Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG e Resoluções 
pertinentes (criação de resolução definindo o número máximo de orientandos por orientador e 210 
os critérios para a alocação de vagas para orientação pelo corpo docente e atualização da 
resolução que estabelece os critérios de credenciamento e recredenciamento de docentes). O 
Colegiado discutiu os encaminhamentos para a discussão dos itens elencados para a reunião 
ampliada do Corpo Docente do NPGAU marcada para 05 de outubro próximo e decidiu delegar à 
Coordenação o preparo de material prévio para objetivar as discussões, a ser apresentado 215 
inicialmente aos membros do Colegiado, para sugestões e complementações. Com relação ao Edital 
do Exame de Seleção/2018, o Colegiado decidiu encaminhar a decisão a respeito para a próxima 
reunião ordinária, e, iniciando as discussões, a Profa. Fernanda Borges de Moraes apresentou minuta 
de Edital contemplando as principais modificações a serem introduzidas este ano considerando a 
Resolução Nº 02/2017 do CEPE/UFMG que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas na 220 
Universidade e que determina a reserva de 20 a 50% das vagas, conforme decisão do Colegiado do 
Programa, para os candidatos autodeclarados negros, e a necessidade de publicação de edital 
suplementar para o preenchimento de uma vaga de mestrado e uma vaga de doutorado para 
candidatos indígenas e uma vaga de mestrado e uma vaga de doutorado para pessoas com 
deficiência. Além disso, a proposta de Edital incluiu sugestões apresentadas no decorrer do processo 225 
seletivo deste ano como, por exemplo, a inscrição on line, a antecipação do período de entrevistas do 
doutorado e o formato da avaliação da prova escrita do mestrado, estabelecendo que a cada uma 
das três referências bibliográficas indicadas para a prova corresponderá uma questão avaliada em 
100 (cem) pontos. O resultado final da prova será calculado com base na média aritmética obtida nas 
duas questões com maior pontuação alcançada pelo candidato, sendo descartada a questão com a 230 
menor pontuação alcançada pelo estudante. Neste momento, a Profa. Celina Borges Lemos pediu 
licença para se retirar da reunião em função de outros compromissos. ITEM 10. OUTROS 
ASSUNTOS. Solicitação de realização de residência pós-doutoral – Daniela Abritta Cota. A 
Profa. Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada pela Profa. Dra. Daniela Abritta Cota, da 
UFSJ, datada de 11/08/2017, solicitando o aceite do Colegiado para sua proposta de realização de 235 
Residência Pós-Doutoral junto ao NPGAU no período de 19 de fevereiro de 2018 a 01º de fevereiro 
de 2019, para desenvolvimento de projeto que propõe refletir sobre os avanços e limites para o 
cumprimento do “direito à cidade” (projeto em fase de finalização, conforme informado na referida 
correspondência) sob a supervisão das Profas. Dras. Jupira Gomes de Mendonça e Silke Kapp. O 
Colegiado aprovou a solicitação e o envio de correspondência à Profa. Daniela Abritta solicitando o 240 
envio dos documentos necessários para a formalização de sua proposta de pós-doutoramento, 
conforme estabelecido na Resolução Nº 02/2017, de 23/05/2017, do Conselho Universitário da 
UFMG, que dispõe sobre as atividades de Residência Pós-Doutoral na Universidade. 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 245 
Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros 
do Colegiado. Belo Horizonte, 14 de agosto de 2017. 


