
Ata da 8ª/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 25 de 
setembro 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) e Fernanda Borges de Moraes. 5 
Representante Discente: Titular: Mestranda Marina Sanders Paolinelli. Convidada: Professora 
Doutora Jupira Gomes de Mendonça. Justificaram ausência, as Professoras Doutoras Ana Paula 
Baltazar dos Santos e Celina Borges Lemos. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a 
reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 
7ª/2017 reunião do Colegiado, realizada em 14/08/2017. Em seguida, a Profa. Silke Kapp solicitou 10 
inversão de pauta para colocar em discussão o ITEM 6. EDITAL DO EXAME DE SELEÇÃO/2018, 
aproveitando a presença da Profa. Jupira Gomes de Mendonça, convidada para participar da 
discussão deste item. A Profa. Silke Kapp apresentou proposta de Edital do Exame de Seleção/2018 
contemplando as sugestões apresentadas pelo Colegiado em sua última reunião e a proposta de 
minuta elaborada pela Profa. Fernanda Borges de Moraes. A Professora esclareceu que retirou todas 15 
as ênfases do texto, alterou a ordem de alguns subtítulos e ajustou a redação do Edital, de modo a 
tornar a leitura mais fluente para os candidatos. O Colegiado avaliou a proposta de Edital, com a 
aprovação das seguintes sugestões: (i) eliminar da lista de documentos exigidos para a inscrição o 
histórico escolar de graduação e de pós-graduação; (ii) alterar a nomenclatura da etapa 2 do 
processo seletivo ao Doutorado, que passa a ser “Exame do Projeto de Pesquisa de Tese”, seguindo 20 
o mesmo formato das demais etapas da seleção tanto do doutorado quanto do mestrado; (iii) alterar a 
nomenclatura do plano de pesquisa do mestrado, que passa a ser “Plano de Pesquisa de 
Dissertação”, evitando enganos com o projeto de tese. O Colegiado também discutiu sobre outras 
sugestões, não aprovadas para o Edital de 2018, mas que ficaram como registro para a discussão 
dos próximos processos seletivos: (i) adoção de prova escrita para o doutorado; (ii) divulgação da 25 
nota do currículo antes da divulgação da nota da arguição do doutorado; (iii) necessidade de 
apresentação de documentação comprovatória do currículo; (iv) criação de barema para a nota do 
currículo. Em votação, o Edital de Seleção/2018 (anexo) foi aprovado por unanimidade pelo 
Colegiado. O documento será enviado à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG para análise e 
publicação tão logo a PRPG aprove o processo de abertura de vagas/2018, o que deverá ocorrer até 30 
o final deste mês. Em seguida, a Profa. Silke Kapp informou que solicitou à empresa GoodIdea 
Solutions um orçamento para criação de site com formulário on line de inscrição e envio dos arquivos 
PDF dos documentos exigidos para a inscrição. A Professora esclareceu que esta empresa realizou 
este mesmo serviço para o Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFMG, com boas 
referências. Esclareceu que incluiu no formulário de inscrição somente as informações estritamente 35 
necessárias e propôs a criação de um site no qual, à medida que o candidato vai preenchendo as 
opções do formulário de inscrição, na tela seguinte, de upload dos arquivos, somente irão constar os 
documentos pertinentes às opções assinaladas, de tal forma que esta tela atue como check list para 
o candidato, diminuindo o índice de inscrições indeferidas por inconsistência de documentação e 
facilitando a conferência dos documentos enviados. A Professora apresentou a proposta de 40 
orçamento da empresa no valor de R$ 3.000,00, que foi aprovado pelo Colegiado. Em seguida, foram 
colocados em discussão os demais itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE 
DEFESAS DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 
Tese de Paulo Roberto Sabino, intitulada “Design universal na arquitetura de exposições 
museológicas: aspectos inclusivos sob a perspectiva do público”, e apresentada em 18/08/2017 45 
perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Marcelo Pinto Guimarães (EA-
UFMG - Orientador), Glaucinei Rodrigues Corrêa (EA-UFMG), Andréa Franco Pereira (EA-UFMG), 
Edson José Carpinteiro Rezende (UEMG) e Dra. Amanda Pinto da Fonseca Tojal (Arteinclusão). O 
trabalho teve a “Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes Comentários adicionais: 
“Aprovação com louvor e indicação para publicação”. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 50 
Tese de Flávia Ballerini, intitulada “Fabricação Digital: Uma apropriação Crítica – fortalecendo a 
cooperação através da fabricação digital”, e apresentada em 31/08/2017 perante Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG - 
Orientador), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Sandro Canavezzi de Abreu (EA-UFMG), 
Isabel Amalia Medero Rocha (UFPB) e Underléa Miotto Bruscato (UFRGS). O trabalho teve a 55 
“Aprovação” da Comissão Examinadora com os seguintes Comentários adicionais: “O conteúdo do 
trabalho está bem articulado do ponto de vista teórico, inclusive sendo a tese recomendada para 
premiação na área. Contudo carece de revisão do texto e formatação”. A Profa. Silke Kapp 
esclareceu que aprovou ad referendum a prorrogação do prazo de entrega da comprovação do aceite 
de dois artigos submetidos pela estudante para trinta dias após a defesa da tese, juntamente com a 60 
entrega da versão final do trabalho. O Colegiado referendou a decisão. O Colegiado homologou a Ata 
de Defesa de Tese de Júnia Lúcio de Castro Borges, intitulada “O potencial da informação 


