
Ata da 1ª/2018 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 05 de 
março de 2018, 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), Renata Moreira Marquez (Subcoordenadora), Ana Paula Baltazar dos Santos, 5 
Fernanda Borges de Moraes e Celina Borges Lemos. 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, efetuadas as correções 
solicitadas, a Ata da 10ª/2017 reunião do Colegiado, realizada em 19/12/2017. Em seguida, foram 
colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS 10 
DE DEFESAS DE DISSERTAÇÃO E QUALIFICAÇÕES DE DOUTORADO. O Colegiado homologou 
a Ata de Defesa de Dissertação dos seguintes estudantes: Débora Andrade Gomes Moura, 
intitulada “A ilusão da formalidade: A consolidação de padrões e suas contradições em conjuntos 
habitacionais no Aglomerado da Serra, Belo Horizonte”, apresentada em 19/12/2017 e “Aprovada” 
pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos 15 
(orientadora – EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e João Bosco Moura Tonucci 
Filho (UFMG). Isabela Cristina de Assis Berg, intitulada “Saber ver a paisagem: aportes para a 
leitura de sítios protegidos e suas áreas de entorno”, apresentada em 22/12/2017 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro 
(orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Cláudio Listher Marques Bahia 20 
(PUC/MG). Mariana Fernandes Teixeira, intitulada “A forma urbana e o deslocamento de pedestres: 
uma análise espacial dos bairros Ibituruna e Major Prates de Montes Claros-MG”, apresentada em 
19/02/2018 perante Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Renato César 
Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Fernanda Borges de Moraes (EA-UFMG) e Roseli Gomes 
de Andrade (Faculdade de Medicina-UFMG). O trabalho teve a “Aprovação condicionada à entrega 25 
das revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias”. Ananda Martins 
Carvalho, intitulada “Memórias de rio e de gente”, apresentada em 23/02/2018 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-
UFMG), Claudia Andréa Mayorga Borges (FAFICH-UFMG), Raquel Oliveira Santos Teixeira (FAFICH-
UFMG) e Bruno Sena Martins (Universidade de Coimbra – via videoconferência). Lisandra Mara 30 
Silva, intitulada “Propriedade, negritude e moradia na produção da segregação racial da cidade: 
cenário Belo Horizonte”, apresentada em 01/03/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), 
Marinella Machado Araújo (PUC/MG), Regina Helena Alves da Silva (FAFICH-UFMG) e Doutoranda 
Josemeire Alves Pereira (UNICAMP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação de 35 
Qualificação de Doutorado dos seguintes estudantes: Alice Viana de Araújo, intitulado “ESPAÇOS 
LIVRES DE USO PÚBLICO EM OURO PRETO-MG: Heranças Históricas, Desafios 
Contemporâneos”, apresentado em 20/02/2018 e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Maria Lúcia Malard (orientadora – EA-UFMG), Flávio de Lemos 
Carsalade (EA-UFMG) e Sandra Maria Antunes Nogueira (UFOP). Gustavo Resgala Silva, intitulado 40 
“Economia(s) e produção social do espaço urbano: a moeda social como proposta para uma nova 
urbanidade”, apresentado em 22/02/2018 e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Roberto Luís de Melo Monte-Mór (orientador – FACE-UFMG), Jupira Gomes de 
Mendonça (EA-UFMG), Sibelle Cornélio Diniz (FACE-UFMG) e Anderson Tadeu Marques Cavalcante 
(FACE-UFMG). David Prado Machado, intitulado “CAPELAS DOMÉSTICAS: Função, Iconografia e 45 
Mecenato na Região das Minas”, apresentado em 27/02/2018 e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador 
– EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Adalgisa Arantes Campos (FAFICH-UFMG) e 
Eduardo Pires de Oliveira (Universidade de Lisboa – via videoconferência). Marina Ferreira Borges, 
intitulado “TECTÔNICA DIGITAL: integração do ensino de projeto arquitetônico e estruturas através 50 
de ferramentas digitais”, apresentado em 02/03/2018 e “Aprovado” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador – EA-UFMG), Ana 
Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Eduardo Fleury Mortimer (FAE-UFMG) e Pedro Fiori Arantes 
(UNIFESP – via videoconferência). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE COMISSÕES EXAMINADORAS 
DE DEFESAS/QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou as sugestões de Comissões 55 
Examinadoras de Defesa de Dissertação proposta pelos orientadores dos seguintes estudantes: 
João Paulo Alves de Faria, composta pelos Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro 
(orientadora- EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Fabio Lima (UFJF). A realização da 
defesa da dissertação está agendada para 16/03/2018. Anna Gabriela Alves Lobato, composta 
pelos Professores Doutores Stéphane Huchet (orientador- EA-UFMG), Daniele Nunes Caetano de Sá 60 
(EA-UFMG) e Diogo Ribeiro Carvalho (PUC/MG). A realização da defesa da dissertação está 
agendada para 14/03/2018. Marília Andrade Pereira, composta pelos Professores Doutores Celina 



Borges Lemos (orientadora- EA-UFMG), André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG) e Patrícia 
Thomé Junqueira Schettino (UFOP). A realização da defesa da dissertação está agendada para 
23/03/2018. Ainda na discussão do item, o Colegiado aprovou a sugestão de Comissão Examinadora 65 
de Defesa de Dissertação de Maria Florencia Sosa, composta pelos Profs. Jupira Gomes de 
Mendonça (orientadora-EA-UFMG), Junia Maria Ferrari de Lima (EA-UFMG) e Marcelo Gomes 
Ribeiro (IPPUR-UFRJ). A realização da defesa da dissertação está agendada para 27/03/2018. 
Também foi aprovada a sugestão de Comissão Examinadora para a Apresentação da Qualificação de 
Mestrado de Maria Cecília Vidal Magalhães Lara, composta pelos Profs. Drs. Silke Kapp 70 
(orientadora-EA-UFMG), Sandro Canavezzi de Abreu (EA-UFMG) e João Bosco Moura Tonucci Filho 
(FACE-UFMG). A Profa. Ana Paula Baltazar sugeriu a discussão em uma próxima reunião do 
Colegiado da inclusão nas normas do NPGAU da necessidade de as Comissões Examinadoras de 
Defesas de Tese/Dissertação possuírem, além do orientador, um membro vinculado a algum 
programa de pós-graduação. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO 75 
DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO E APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE DEFESAS/2018. 
O Colegiado homologou a aprovação dos requerimentos de prorrogação de prazo de conclusão do 
curso encaminhados pelos orientadores dos seguintes estudantes, cujas defesas de tese/dissertação 
estavam previstas para o final de fevereiro de 2018. A Coordenadora esclareceu que aprovou os 
requerimentos considerando a necessidade de inclusão de saldo de semestre no Sistema Acadêmico 80 
para os alunos efetivarem sua matrícula no 1º semestre de 2018: Maria Florencia Sosa, prorrogação 
do prazo de Defesa de Dissertação até 30 de março de 2018 em função da necessidade de a 
orientadora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça demandar mais tempo para a leitura do documento 
final do trabalho. Estevam Quintino Gomes Júnior, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação 
até março de 2018, considerando o período de férias do orientador, Prof. José dos Santos Cabral 85 
Filho, a necessidade de revisão da versão final do trabalho do estudante, e a disponibilidade dos 
membros da banca. Tiago Cícero Alves, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até março 
de 2018, considerando o período de férias da orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, a 
necessidade de revisão da versão final do trabalho do estudante, e a disponibilidade dos membros da 
banca. João Paulo Alves de Faria, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até março de 90 
2018 em função da disponibilidade dos membros da banca. Anna Gabriela Alves Lobato, 
prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até a primeira quinzena de março de 2018 em 
função da necessidade de ajustes no trabalho. Marília Andrade Pereira, prorrogação do prazo de 
Defesa de Dissertação até março de 2018 em função da necessidade de revisão das últimas 
conclusões, formatações oficiais e revisão ortográfica do trabalho. Iracema Generoso de Abreu 95 
Bhering, prorrogação do prazo de Defesa de Tese até meados de abril de 2018 em função da licença 
médica da orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes. O Colegiado homologou ainda a 
solicitação da Profa. Fernanda Borges de Moraes para a prorrogação do prazo de apresentação da 
Qualificação de Doutorado de sua orientanda Flora d'El- Rei Lopes Passos até meados de abril de 
2018 em função de sua licença médica. Também foi homologada a solicitação da doutoranda 100 
Elisângela Batista da Silva de prorrogação da data-limite de apresentação de seu Exame de 
Qualificação em função de doença na família, com a concessão de sessenta dias de prazo. Em 
seguida, a Profa. Silke Kapp apresentou correspondência eletrônica encaminhada pela Profa. 
Natacha Silva Araújo Rena, datada de 23/02/2018, solicitando prorrogação até o final de abril de 2018 
para a apresentação da Qualificação de Doutorado de sua orientanda Mariana de Moura Cruz em 105 
função da necessidade de adequação dos prazos de transferência de nível do mestrado para o 
doutorado “considerando que desde a defesa de mestrado passaram-se apenas 12 meses, pouco 
tempo para apresentação de um novo texto de qualificação na qualidade desejável”. O Colegiado 
aprovou a solicitação e decidiu encaminhar à estudante e sua orientadora a informação de que os 
prazos de qualificação e defesa de tese eram do conhecimento de ambas quando do seu ingresso no 110 
Doutorado através de mudança de nível e que a prorrogação do prazo de qualificação não implica em 
alteração no prazo de defesa de tese. Finalizando a discussão, a Profa. Silke Kapp relatou que os 
seguintes estudantes não apresentaram sua Qualificação e não se justificaram: Doutoranda Eugênia 
Dória Viana Cerqueira (prazo: 31/08/2017); Mestrando Eduardo Maia Memória (prazo: 29/09/2017); 
Mestranda Laís de Kunzendorff e Souza Lima (prazo: 30/11/2017). O Colegiado decidiu encaminhar 115 
solicitação aos orientadores dos estudantes, Profs. Jupira Gomes de Mendonça e Renato César 
Ferreira de Souza, para manifestação a respeito, com a previsão de apresentação da Qualificação. 
ITEM 4. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS À BOLSA DE 
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR. A Profa. Silke Kapp esclareceu que em 12/12/2017 
recebeu correspondência eletrônica da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG informando que o 120 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), financiado pela CAPES, estava com um novo 
edital aberto. O edital estabelece que cada Programa de Pós-Graduação tem direito a 01 cota de 12 
meses, sendo o prazo mínimo de permanência no exterior de 06 meses e o prazo máximo de 12 
meses. O prazo da Capes para seleção interna dos alunos pelos seus Programas encerrou-se em 02 



de fevereiro de 2018, data na qual o NPGAU deveria enviar ao Setor de Bolsas da PRPG uma lista 125 
dos alunos selecionados por ordem de classificação e com as datas de início e término das bolsas, 
via ofício. A Coordenadora esclareceu que divulgou a informação para os doutorandos aptos a 
pleitearem a bolsa, tendo recebido a inscrição das seguintes candidaturas: Clarissa Cordeiro de 
Campos: realização de estágio na Uppsala University/Suécia sob a orientação do Prof. Dr. Miguel A. 
Martínez no período de agosto de 2018 a julho de 2019. Gabriela Pires Machado: realização de 130 
estágio na Universidad Politécnica de Madrid/Espanha sob a orientação da Profa. Dra. Atxu Amann y 
Alcocer no período de novembro de 2018 a julho de 2019. Lorena Leite: realização de estágio na 
Universidade de Évora/Portugal sob a orientação do Prof. Tiago dos Reis Miranda no período de julho 
de 2018 a janeiro de 2019. Luiz Felype Gomes de Almeida: realização de estágio na Indian Institute 
of Technology sob a orientação do Prof. Dr. Sudhir Chella Rajan no período de outubro de 2018 a 135 
abril de 2019. Em seguida, a Profa. Silke Kapp esclareceu que designou Comissão para a Seleção 
das candidaturas, composta pelos Profs. Silke Kapp (Coordenadora do NPGAU), Doutoranda Luciana 
Souza Bragança (Representante discente do NPGAU) e Prof. Maurício José Laguardia Campomori 
(Representante docente externo ao NPGAU). A Comissão “avaliou os planos de pesquisa dos 
candidatos considerando, em geral, sua consistência e coerência e, em específico, o benefício 140 
potencial da permanência na IES do exterior para realização da pesquisa, a proposição de coleta de 
dados de campo ou arquivo disponíveis apenas no exterior e a objetividade do cronograma proposto”. 
A Comissão decidiu pelo seguinte resultado, por ordem de classificação: Luiz Felype Gomes de 
Almeida (Outubro de 2018 a Março de 2019 - 6 meses); Lorena Leite (Julho de 2018 a Dezembro de 
2018 - 6 meses, posteriormente retificado para Agosto de 2018 a Janeiro de 2019); Gabriela Pires 145 
Machado (Novembro de 2018 a Abril de 2019 - 6 meses); Clarissa Cordeiro de Campos (Agosto de 
2018 a Janeiro de 2019 - 6 meses, posteriormente retificado para Setembro de 2018 a Fevereiro de 
2019). A Profa. Silke Kapp esclareceu que, considerando a cota de 12 meses do NPGAU, para 
atendimento da demanda apresentada, os prazos foram estabelecidos considerando o mês/ano 
proposto pelo estudante para o início de seu estágio, acrescido de 06 meses (prazo mínimo 150 
estabelecido no Edital PDSE para a permanência no exterior). Em 19/02/2018, a PRPG encaminhou 
o resultado da seleção da UFMG, informando que os Programas com notas 7, 6 e 5 e que 
selecionaram candidatos excedentes para o PDSE foram contemplados com uma cota extra de 6 
meses. Dessa forma, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação homologou as seguintes candidaturas do 
NPGAU: Cota do PPG: 1. Luiz Felype Gomes de Almeida (6 meses); 2. Lorena Leite (6 meses). 155 
Excedente: 3. Gabriela Pires Machado (6 meses). Posteriormente, em correspondência eletrônica 
datada de 23/02/3018, a PRPG sugeriu que os candidatos excedentes, também, fizessem sua 
inscrição no site CAPES, conforme orientações contidas no edital vigente, como uma mera 
expectativa em receber a bolsa PDSE, se existir cota disponível. A doutoranda excedente Clarissa 
Cordeiro de Campos foi informada desta sugestão. Finalizando a discussão do item, a Profa. Silke 160 
Kapp informou que a estudante Clarissa Campos também decidiu por fazer sua inscrição no edital de 
bolsa de doutorado no exterior do CNPq e, para tanto, a Coordenação do NPGAU emitiu declaração 
de anuência do Colegiado para esta inscrição. Em 02/03/2018, a estudante Clarissa Campos 
encaminhou correspondência ao Colegiado solicitando o envio de novo formulário com o resultado da 
Comissão de Seleção de Candidaturas do NPGAU, onde constasse um parecer individual sobre a 165 
avaliação de seu processo, para sua inscrição como excedente no site da CAPES. O Colegiado 
entendeu não ser necessário novo documento, considerando que o formulário enviado atende as 
normas da CAPES. Finalizando a discussão do item, o Colegiado homologou as providências da 
Coordenação quanto à seleção de candidaturas às bolsas de doutorado sanduíche no exterior. TEM 
5. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE GESTÃO DO PROEX (PROGRAMA DE EXCELÊNCIA 170 
ACADÊMICA) DA CAPES. A Profa. Silke Kapp comunicou que a atribuição do conceito 6 ao NPGAU 
na última avaliação da CAPES implicou em novo formato de financiamento do curso pela agência, 
com sua adesão ao PROEX-Programa de Excelência Acadêmica, e aumento dos recursos de custeio 
e a possibilidade de converter parte deste recurso em bolsa de estudos. A Profa. Silke Kapp informou 
que esta conversão tinha prazo até 19 de fevereiro último para ser comunicada à CAPES, e, após 175 
consulta a alguns membros do Colegiado e considerando a demanda de bolsas não atendida para os 
alunos ingressos no Mestrado em 2017, decidiu solicitar a conversão de parte dos recursos de 
custeio em uma bolsa de mestrado, vigente de março a dezembro de 2018. O Colegiado referendou a 
decisão. Em seguida, a Coordenadora esclareceu que o Regulamento do PROEX prevê a 
necessidade de o NPGAU constituir uma Comissão de Gestão dos recursos, formada pela 180 
Coordenação, um representante docente e um representante discente. Após consulta, o Colegiado 
designou a seguinte Comissão de Gestão - CG/PROEX-CAPES: Coordenadora: Profa. Silke Kapp; 
Representante Docente: Profa. Fernanda Borges de Moraes; Representantes Discentes: Mestrando 
Evandro Luis Alves e Doutorando Fábio Abreu de Queiroz. TEM 6. PROPOSTA DE EDITAL DE 
BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PNPD/CAPES. Considerando o término da bolsa de Pós-Doutorado 185 
da Pesquisadora Louise Marie Cardoso Ganz em 31 de maio próximo, a Profa. Silke Kapp 



apresentou proposta de Edital para a Seleção de novo bolsista. O Colegiado aprovou o Edital, que 
segue as regras da Portaria/CAPES Nº 086, de 03/07/2013, que regulamenta o Programa Nacional 
de Pós-Doutorado-PNPD, com os mesmos termos do Edital da última seleção e com o seguinte 
calendário: inscrição de candidatos: 19 de março a 20 de abril de 2018; resultado final: 04 de maio de 190 
2018; implementação da bolsa: 01 de junho de 2018. O Colegiado sugeriu, para o próximo Edital a 
ser publicado, rever os critérios de seleção, com proposta de novos itens para o Plano de Trabalho a 
ser apresentado pelo candidato e de novos itens de avaliação das candidaturas. ITEM 7. 
REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS; PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) 
Aproveitamento de Estudos. O Colegiado deferiu os seguintes requerimentos de Aproveitamento de 195 
Estudos encaminhados pelos doutorandos com a anuência dos respectivos orientadores: Camila 
Matos Fontenele: aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas, 
cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo 
I: Arquitetura como Interface, ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre/2014 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura como 200 
interface – módulo II, ARQ809 – 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento 
de 90 pontos, conceito A. Arquitetura, tecnologias digitais e culturas contemporâneas, PRJ808 – 
45h/03 créditos, cursada no 1º semestre/2015 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Teoria 
crítica da produção do espaço arquitetônico, PRJ811 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre/2015 
com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Luna Esmeraldo Gama Lyra: aproveitamento de um 205 
total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas, cursadas como aluna regular do Curso de 
Mestrado do NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Arquitetura como Interface, ARQ808 – 
15h/01 crédito, cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos 
em Arquitetura e Urbanismo II: Arquitetura como interface – módulo II, ARQ809 – 30h/02 créditos, 
cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura 210 
e Urbanismo I: Sociologia Urbana, ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre/2014 com 
aproveitamento de 98 pontos, conceito A. Temas de Sociologia Jurídica: Política e Sexualidade, 
DIR839 – 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre/2015 com aproveitamento de 100 pontos, conceito 
A. Teoria crítica da produção do espaço arquitetônico, PRJ811 – 45h/03 créditos, cursada no 2º 
semestre/2015 com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Fábio Abreu de Queiroz: 215 
aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas, cursadas como aluno 
regular do Curso de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da USP/São Carlos: Concepção 
Arquitetônica e Cultura Digital – SAP5865-1, 12 créditos, cursada no 1º semestre/2005 com 
aproveitamento B de conceito. Teoria e História da Arquitetura Moderna no Brasil – SAP5826-3, 12 
créditos, cursada no 1º semestre/2005 com aproveitamento A de conceito. Teorias e Concepções da 220 
Modernidade – SAP5830-4, 12 créditos, cursada no 1º semestre/2005 com aproveitamento A de 
conceito. Técnica de Apresentação de Seminários – SAP5900-2, 6 créditos, cursada no 2º 
semestre/2005 com aproveitamento A de conceito. A Cidade no Século XIX: Representações e 
Projetos – SAP5842-2, 12 créditos, cursada no 2º semestre/2005 com aproveitamento A de conceito. 
Habitação, Metrópoles e Modos de Vida: Uma Relação Moderna – SAP5846-2, 12 créditos, cursada 225 
no 2º semestre/2005 com aproveitamento A de conceito. Créditos referentes às seguintes disciplinas, 
cursadas como aluno regular do Curso de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da USP: A 
Profissão do Arquiteto: Desafios e Perspectivas – AUT5830-1/4, 135h/9 créditos, cursada no 1º 
semestre/2009 com aproveitamento A de conceito. Gestão da Produção na Indústria da Construção 
Civil – PCC5301-1/6, 120h/8 créditos, cursada no 1º semestre/2009 com aproveitamento B de 230 
conceito. Sociedade Civil e Estado: Dimensões Clássicas e Contemporâneas e seus 
Desdobramentos Sociais e Urbanos – SAP5873-1/2, 180h/12 créditos, cursada no 1º semestre/2009 
com aproveitamento B de conceito. Habitação e Construção do Ambiente Urbano – SAP5821-4/1, 
180h/12 créditos, cursada no 1º semestre/2009 com aproveitamento B de conceito. Gestão e 
Coordenação de Projetos de Edifícios – SAP5857-2/1, 180h/12 créditos, cursada no 2º 235 
semestre/2009 com aproveitamento A de conceito. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar relatou 
que está ofertando neste semestre a disciplina de Formação Transversal “Tópicos em Processos 
Criativos – Espaços Coletivos – propriedades, utopias e lutas” – UNI097, com 15 horas. A ideia é que 
a disciplina fosse ofertada regularmente para os alunos da graduação e da pós-graduação, mas, 
considerando as limitações do Sistema Acadêmico, os alunos da pós-graduação fizeram a matrícula 240 
na disciplina em regime de “disciplina eletiva” e, para contabilização dos créditos, deverão fazer um 
processo de aproveitamento de estudos. A Profa. Ana Paula Baltazar solicitou ao Colegiado a 
aprovação prévia dos pedidos de aproveitamento de estudos desta disciplina de Formação 
Transversal que está ofertando. O Colegiado aprovou a solicitação. Continuando, o Colegiado 
indeferiu o requerimento do doutorando Luiz Divino Maia para o aproveitamento de 4 créditos 245 
referentes à disciplina Antropologia Urbana, SOA918, considerando que a disciplina foi cursada no 2º 
semestre/2010, ou seja, além dos 24 meses permitidos pelo Regulamento do NPGAU. O Colegiado 
indeferiu o requerimento da doutoranda Ana Isabel Junho Anastasia de Sá para o aproveitamento 



de 3 créditos referentes ao Programa de Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa 
promovido pela FAFICH/UFMG, considerando tratar-se de atividade de extensão. B) Produção 250 
Acadêmica: O Colegiado homologou os seguintes requerimentos de produção acadêmica, 
encaminhados pelo doutorando Flávio José Rodrigues de Castro, com a anuência de sua 
orientadora, Profa. Silke Kapp: (i) CASTRO, F. J. R. A área de influência da cidade média de Sete 
Lagoas: Um estudo exploratório. Maestria, UNIFEMM, Sete Lagoas, nº 14, p. 121-139, 2016. (ii) 
CASTRO, F. J. R. A metrópole manda lembranças. In: XV Simpósio Nacional de Geografia Urbana, 255 
2017, Salvador/BA, Anais ... Salvador/BA, 2017. O Colegiado homologou os seguintes requerimentos 
de produção acadêmica, encaminhados pelo doutorando Mario Fundaró, com a anuência de seu 
orientador, Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo: (i) FUNDARÓ, M. Nada mais inútil que uma 
intervenção de restauro inútil. Arquimemória 5. Salvador/BA, 2017; (ii) FUNDARÓ. M. Entre Veneza e 
Penedo: a imortalidade do material. Congresso Internacional Ibero-Americano. Lisboa, Portugal, 260 
2016. ITEM 8. DISCUSSÃO SOBRE AS RESOLUÇÕES DE BOLSAS E DE CREDENCIAMENTO. A 
Profa. Silke Kapp reabriu a discussão, iniciada em reuniões anteriores, sobre a definição da 
Resolução de Bolsas e da Resolução de Credenciamento, que complementam o processo de revisão 
do Regulamento do NPGAU, com sua adequação às novas Normas Gerais de Pós-graduação da 
UFMG, vigentes a partir de julho de 2017. Com relação à Resolução de Credenciamento, conforme já 265 
acordado na última reunião, foi decidida a eliminação do item que previa como requisito para o 
credenciamento de docentes colaboradores a participação prévia no Programa através de oferta de 
disciplina, coorientação ou participação em comissões examinadoras de qualificação ou de defesa. O 
Colegiado observou também que havia um equívoco quanto à pontuação da publicação dos docentes 
e decidiu pela seguinte norma: registro de 12 (doze) pontos em publicações, conforme tabela do Art. 270 
6º da Resolução, para o credenciamento de docentes permanentes, colaboradores e visitantes, e 
registro de oito pontos em publicações, conforme esta mesma tabela, para a renovação do 
credenciamento de docentes permanentes e visitantes. Efetuadas, estas alterações, foi aprovada a 
nova versão da Resolução de Credenciamento de docentes junto ao NPGAU. Aproveitando esta 
discussão, o Colegiado retomou o debate sobre a demanda de professores externos ao Programa 275 
para a oferta de disciplinas junto ao NPGAU. Considerando o planejamento de oferta de disciplinas 
no ano de 2018 e as discussões ocorridas na última reunião, o Colegiado decidiu limitar a duas por 
semestre o número de disciplinas ofertadas por docentes externos e estabelecer critérios para a 
seleção das demandas. Estes critérios devem ser pautados no conjunto de disciplinas ofertadas pelos 
professores do NPGAU e na perspectiva de credenciamento do demandante externo. Em seguida, o 280 
Colegiado passou à discussão sobre a Resolução de Bolsas, decidindo pela priorização na 
distribuição das bolsas dos candidatos indígenas aprovados no processo seletivo suplementar, 
ordenados, se houver demanda de mais de um discente, pela data de matrícula mais antiga no 
Curso. No que diz respeito aos demais estudantes, a distribuição das bolsas obedecerá a ordem de 
classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo do respectivo ano de ingresso e da 285 
respectiva modalidade de vagas. Havendo empate, será selecionado o discente ingresso nas vagas 
reservadas para negros; persistindo o empate será selecionado o discente com matrícula mais antiga 
no Curso. Com relação à demanda de discentes aprovados no processo seletivo suplementar para 
pessoas com deficiência, estes serão classificados de acordo com sua pontuação no processo 
seletivo do respectivo ano de ingresso, seja na modalidade de ampla concorrência ou vagas 290 
reservadas para negros. Neste momento, a representante discente, Mestranda Marina Sanders 
Paolinelli pediu licença para se retirar da reunião. A Profa. Silke Kapp se comprometeu a enviar aos 
membros do Colegiado uma minuta das Resoluções com as decisões do Colegiado, para conferência 
final, e demais trâmites. ITEM 9. DISCUSSÃO SOBRE O PROCESSO DE REFORMA 
CURRICULAR. Este item foi retirado de pauta. ITEM 10. CHAMADA DE PROFESSOR 295 
VISITANTE/UFMG. A Profa. Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada pela Pró-Reitoria 
de Pós-graduação da UFMG em 16/02/2018 com o Edital da Chamada Interna da UFMG para o 
Programa Professor Visitante do Magistério Superior. Conforme Edital, do total de vagas, 10% estão 
reservadas para propostas oriundas dos colegiados de programas de pós-graduação. A Profa. Silke 
Kapp informou que repassou a correspondência para o corpo docente do NPGAU, para manifestação 300 
de interesse, e esclareceu que o Programam tem prazo até 02 de abril próximo para encaminhar sua 
proposta. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que pretende desenvolver proposta para trazer o 
Prof. Jonathan Charley, da University of Strathelyde. A Profa. Silke Kapp informou que pretende 
circular as propostas recebidas, para avaliação, e aprovação na próxima reunião do Colegiado. ITEM 
11. SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO PROF. CARLOS ANTÔNIO LEITE BRANDÃO EM 305 
FUNÇÃO DE SUA APOSENTADORIA. A Profa. Silke Kapp apresentou correspondência 
encaminhada em 25/01/2018 pelo Prof. Carlos Antônio Leite Brandão informando a abertura de 
processo para sua aposentadoria em dezembro último e afirmando sua intenção de se vincular como 
professor voluntário da UFMG e continuar atuando como professor colaborador junto ao NPGAU. A 
Profa. Celina Borges Lemos, Vice-Chefe do Departamento ACR confirmou que o Departamento 310 



aprovou em reunião realizada na última semana o contrato de Professor Voluntário e o Plano de 
Atividades do Prof. Carlos Antônio Brandão. O Colegiado discutiu os impactos da mudança de 
modalidade de credenciamento do Professor para a avaliação do NPGAU pela CAPES e também a 
contribuição efetiva do Professor para o Programa nos últimos anos. O Colegiado decidiu solicitar ao 
Prof. Carlos Antônio Brandão que encaminhe a documentação necessária para a avaliação de seu 315 
credenciamento como docente colaborador na próxima reunião do Colegiado. Finalizando a 
discussão do item, a Profa. Silke Kapp comentou que a disciplina que o Prof. Marcelo Pinto 
Guimarães iria ofertar neste semestre não teve alunos regulares do NPGAU e, portanto, seria 
cancelada. Esclareceu ainda que, por demanda da PRPG, indicou o nome do Professor para a 
Comissão Permanente para Acompanhamento das Ações Afirmativas da Pós-graduação da UFMG, 320 
mas o Prof. Marcelo declinou da indicação. Além disso, colocou sua preocupação com o fato de o 
Professor não ter demanda de orientação e não estar contribuindo efetivamente com o objetivo da 
pós-graduação que é o de formar mestres e doutores. O Colegiado entendeu a preocupação da 
Coordenadora mas relevou que o credenciamento do Prof. Marcelo Pinto Guimarães está vigente até 
setembro de 2019 e que não caberia, neste momento, um processo de descredenciamento do 325 
Professor. ITEM 12. OUTROS ASSUNTOS. A) Projeto de Internacionalização CAPES PrInt. A 
Profa. Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da 
UFMG em 23/02/2018 com informações sobre o Projeto Institucional de Internacionalização da UFMG 
a ser submetido ao Edital CAPES-PrInt bem como demanda para que o NPGAU considere submeter 
propostas de projetos em adesão ao Edital. A Professora esclareceu que a adesão (ou não) do 330 
NPGAU deve ser decidida em assembleia do seu corpo docente e, para tanto, convocou os 
professores para uma reunião ampliada para amanhã, 6 de março, para decisão a respeito. 
Adiantando a discussão, a Profa. Silke Kapp esclareceu que o Edital contempla recursos para auxílio 
para viagens internacionais, professores visitantes, bolsa de doutorado sanduíche e pós-
doutoramento. A adesão ao Edital CAPES-PrInt implica em o programa participante não poder mais 335 
se beneficiar de auxílios internacionais previstos em outros editais da CAPES, como o Programa de 
Doutorado Sanduíche no Exterior, o PDSE, cujo processo seletivo de 2018 foi discutido e aprovado 
pelo Colegiado anteriormente. Considerando estes aspectos e demais implicações da decisão sobre 
a adesão ao Edital, a Profa. Silke Kapp disse que pretende que o corpo docente do NPGAU se 
decida na reunião de 06 de março sobre o posicionamento do NPGAU e, em caso de adesão, conta 340 
com a colaboração dos docentes para a apresentação de projetos, cujo prazo para apresentação à 
PRPG esgota-se em 14 de março próximo. B) Agendamento de reuniões do Colegiado. A Profa. 
Silke Kapp lembrou que no início do ano encaminhou proposta de agenda das reuniões do Colegiado 
no 1º semestre letivo de 2018. A próxima reunião está marcada para 02 de abril, mas, considerando o 
calendário do processo seletivo, alertou que existe a possibilidade de o Colegiado precisar se reunir 345 
no dia 09 de abril para decidir sobre a homologação das inscrições. Neste momento, a Profa. 
Fernanda Borges de Moraes pediu licença para se retirar da reunião. C) Demanda de candidato ao 
Programa Escala Docente. A Profa. Silke Kapp informou que recebeu correspondência da Diretoria 
de Relações Internacionais – DRI/UFMG solicitando o auxílio do NPGAU para receber o docente 
Omar Medina Ramirez da Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolívia, selecionado 350 
pela sua universidade de origem para participar do Programa Escala Docente, da Associação de 
Universidades do Grupo Montevidéu, da qual a UFMG faz parte. A DRI solicita a indicação de um 
professor anfitrião para recebê-lo ao longo do ano de 2018. O Colegiado solicitou à Profa. Renata 
Marquez, com a qual o docente trocou correspondência, para encaminhar e-mail ao Prof. Omar 
Medina Ramirez solicitando seu currículo e plano de trabalho para a indicação do anfitrião. D) 355 
Permuta de agência financiadora de bolsa de estudos. A Profa. Silke Kapp apresentou solicitação 
de mudança de agência financiadora de sua bolsa de estudos encaminhada em 27/02/2018 pela 
Doutoranda Camila Matos Fontenele, considerando os constantes atrasos da FAPEMIG no 
pagamento das bolsas. O Colegiado entendeu que a estudante deve entrar novamente na 
concorrência às bolsas de estudo do próximo processo de concessão (provavelmente em julho/2018) 360 
ou negociar diretamente com algum colega uma permuta de bolsa. E) Renúncia - representação no 
Colegiado. A Profa. Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada em 07/03/2018 pela 
Profa. Denise Morado Nascimento comunicando sua renúncia à representação suplente da Profa. 
Renata Moreira Marquez junto ao Colegiado do NGPAU em razão de seu afastamento para 
residência pós-doutoral a ser realizada no IGC/UFMG e agradecendo “pela confiança depositada 365 
diante da representação”. A Profa. Silke Kapp informou que tomará as medidas necessárias para a 
eleição de novo representante suplente da Profa. Renata Marquez. 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. 370 
Belo Horizonte, 05 de março de 2018. 


