
Ata da 3ª/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 07 de 
maio 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: Suplente: Mestrando 
Lucas Bezerra Alves. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a reunião colocando em 
discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 2ª/2018 reunião do 
Colegiado, realizada em 02/04/2018. Em seguida, foram colocados em discussão os itens da 
Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 10 
homologou a Ata de Apresentação de Qualificação de Doutorado da estudante Fernanda Alves de 
Brito Bueno, intitulada “Temporalidades e temporaneidades na percepção da paisagem de Ouro 
Preto, antiga Vila Rica”, apresentada em 20/04/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador – EA-UFMG), 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Maria Ângela Faggin 15 
Pereira Leite (USP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação de Qualificação de Mestrado do 
estudante Bernardo Neves de Paula, intitulada “Cartografia das lutas territoriais”, apresentada em 
06/04/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG), 
João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Doutorando Thiago Canettieri (IGC/UFMG). O 20 
Colegiado homologou a declaração da Profa. Vanessa Borges Brasileiro, datada de 04/04/2018, 
atestando a realização das correções solicitadas pela Comissão Examinadora na Defesa de 
Dissertação de João Paulo Alves de Faria, realizada em 16/03/2018. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO 
DAS INDICAÇÕES AO PRÊMIO ANPARQ DE TESES E DISSERTAÇÕES 2018. O Colegiado 
homologou a Ata da Comissão designada pelo Colegiado para indicação de uma tese e uma 25 
dissertação ao Prêmio ANPARQ 2018, composta pelos Professores Frederico Canuto, Roberto 
Eustaáquio dos Santos e Vanessa Borges Brasileiro, com as seguintes indicações: Tese de Ana 
Paula Silva de Assis - orientadora: Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos -, defendida em 
12/12/2017 sob o título "A Agência dos Jogos: discenso e emancipação na produção política do 
espaço". Dissertação de Henrique Gazzola de Lima - orientadora: Profa. Ana Paula Baltazar dos 30 
Santos -, defendida em 19/04/2017 sob o título "Parametrização, Zoneamento e Produção Autónoma 
do Espaço Urbano". A Coordenadora lembrou que as teses e dissertações pré-selecionadas para 
análise da Comissão correspondem aos trabalhos indicados à premiação pelos membros 
examinadores, por unanimidade, na folha de avaliação que tem acompanhado os documentos das 
defesas de tese/dissertação. O Colegiado discutiu sobre a manutenção das indicações das teses e 35 
dissertações a premiações através desta folha de avaliação, ou a sua supressão, com a indicação a 
prêmios passando a ser feita de forma espontânea pelos membros examinadores. O Colegiado 
decidiu pela manutenção da folha de avaliação, delegando à Coordenação uma atualização do seu 
formulário. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO À BOLSA DE PÓS-
DOUTORADO PNPD/CAPES. O Colegiado homologou a Ata da Comissão designada pelo Colegiado 40 
para seleção de uma bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado/PNPD-CAPES, composta pelos 
Professores Celina Borges Lemos, Raquel Garcia Gonçalves e Renato César Ferreira de Souza (em 
anexo). A Profa. Silke Kapp informou que o candidato classificado em primeiro lugar, Aziz José de 
Oliveira Pedrosa, encaminhou e-mail à Coordenação do Programa na presente data esclarecendo 
que não conseguirá licença sem vencimento da universidade onde mantém vínculo empregatício e, 45 
portanto, declinava da bolsa PNPD/CAPES, mas manifestava seu interesse em realizar o estágio de 
pós-doutoramento sem o recebimento da bolsa de estudos. O Colegiado aprovou a solicitação do 
pesquisador, com consulta ao provável supervisor indicado pelo candidato, Prof. André Guilherme 
Dornelles Dangelo. Com relação à bolsa PNPD/CAPES, os candidatos excedentes serão consultados 
para o recebimento da bolsa, obedecida a classificação no processo seletivo. ITEM 4. ABERTURA 50 
DE VAGAS PARA 2019 – DOUTORADO E MESTRADO. O Colegiado aprovou a oferta de 38 vagas 
para entrada no 2º semestre letivo de 2019, sendo 15 vagas para o Doutorado e 23 vagas para o 
Mestrado. ITEM 5. APROVAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR DO NPGAU. A Profa. Silke Kapp 
apresentou de forma sucinta as conclusões da Assembleia do Corpo Docente realizada em 03 de 
maio último relativas à reforma curricular do NPGAU, destacando as seguintes mudanças acordadas 55 
na Assembleia: (i) não inclusão na grade curricular de disciplinas permanentes sob a 
responsabilidade de professores em estágio probatório; (ii) retirada do elenco de disciplinas 
permanentes da grade curricular das disciplinas cuja oferta não tenha tido alunos regulares 
matriculados por 3 semestres, consecutivos ou não. Encontra-se nesta situação a disciplina 
Paradigmas do Design Universal, que será excluída da grade e passará a ser ofertada sob a forma de 60 
Tópicos. A Professora solicitou uma decisão do Colegiado a respeito das disciplinas propostas pela 
Profa. Natacha Rena, com a deliberação de oferta destas disciplinas sob a forma de Tópicos. Em 



seguida, o Colegiado discutiu sobre a obrigatoriedade de créditos em Estágio Docência. 
Considerando as normas da CAPES quanto à realização de estágio docência para seus bolsistas e a 
importância do estágio para a formação dos pós-graduandos, o Colegiado deliberou pela 65 
obrigatoriedade de 2 créditos em Estágio Docência para todos os mestrandos e 4 créditos para todos 
os doutorandos. Finalizando a discussão do Item, a Profa. Silke Kapp colocou em votação o conjunto 
de atualizações propostas para a grade curricular do NPGAU, que foi aprovado por unanimidade pelo 
Colegiado. ITEM 6. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA DE DEFESA DE 
TESE/QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO. A Profa. Silke Kapp apresentou correspondência 70 
eletrônica encaminhada em 24/04/2018 pela Profa. Celina Borges Lemos repassando a sugestão de 
seu orientando Tadeu Starling Perdigão para a composição da Comissão Examinadora da Defesa 
de Tese do estudante: Profs. Drs. Celina Borges Lemos (orientadora-EA/UFMG), Maria Cristina 
Villefort Teixeira (EA/UFMG), Sebastião Brandão Miguel (UEMG), Cláudio Listher Marques Bahia 
(PUC/MG), Denise Marques Bahia (PUC/MG) e Raquel Manna Julião (IFMG). A Professora informa 75 
na correspondência que a apresentação está agendada para a última semana de julho de 2018. Em 
seguida, o Colegiado solicitou esclarecimentos à orientadora sobre o andamento do trabalho do 
estudante. A Profa. Celina Borges Lemos relatou que, após a deliberação da última reunião do 
Colegiado de concessão de uma prorrogação de prazo até julho próximo para a defesa de tese do 
estudante, conversou com seu orientando a respeito do trabalho, apontando várias críticas ao seu 80 
conteúdo. A Professora esclareceu que continua não recebendo nenhum documento produzido pelo 
estudante que configure uma tese de doutorado. Esclareceu que encaminhou a sugestão de banca 
examinadora para deliberação do Colegiado neste momento, considerando que a defesa da tese 
deve ocorrer até julho, mês de férias, e gostaria que a composição da banca ficasse definida de 
antemão. Após avaliação, o Colegiado decidiu designar a seguinte Comissão Examinadora de Defesa 85 
de Tese do Doutorando Tadeu Starling Perdigão: Titulares: Profs. Drs. Celina Borges Lemos 
(EA/UFMG – Orientadora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA/UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira 
(EA/UFMG), Cláudio Listher Marques Bahia (PUC/MG) e Rodrigo Espinha Baeta (UFBA). Suplente: 
Profa. Dra. Denise Marques Bahia (PUC/MG). Continuando a discussão do Item de pauta, o 
Colegiado aprovou a sugestão da Profa. Celina Borges Lemos para a composição da Comissão 90 
Examinadora de Qualificação de Doutorado de sua orientanda Elisangela Batista da Silva, 
composta pelos Profs. Drs. Celina Borges Lemos (orientadora-EA/UFMG), Ana Paula Baltazar dos 
Santos (EA/UFMG) e Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (UEMG). A apresentação está agendada 
para o dia 15 de maio próximo. O Colegiado aprovou a sugestão da Profa. Natacha Silva Araújo Rena 
para a composição da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de sua orientanda Paula de 95 
Moreira Guimarães, composta pelos Profs. Drs. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora-EA/UFMG), 
Júnia Maria Ferrari de Lima (EA/UFMG), Claudia Andréa Mayorga Borges (FAFICH-UFMG) e Karine 
Gonçalves Carneiro (UFOP). Suplentes: Profas. Dras. Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG) e 
Mônica Sanches (UFOP). A apresentação está agendada para o dia 11 de julho próximo. ITEM 7. 
REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E ATIVIDADES ACADÊMICAS DE 100 
PÓS-GRADUAÇÃO. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado indeferiu o requerimento da 
doutoranda Joana Barbosa Vieira da Silva para o aproveitamento de créditos de atividades de 
docência realizados no 1º semestre letivo de 2017 junto à UFOP na condição de professora 
substituta. B) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado deferiu o requerimento da 
Doutoranda Laura Beatriz Lage, encaminhado com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio de 105 
Lemos Carsalade, para a concessão de 4 créditos a título de Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação, considerando a realização de 60 horas de Estágio Docência além das obrigatórias. O 
Colegiado deferiu o requerimento do Doutorando Tadeu Starling Perdigão, encaminhado com a 
anuência de sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, para a concessão de 4 créditos a título de 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação, considerando a realização de 60 horas de Estágio 110 
Docência além das obrigatórias. ITEM 8. SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO. A Profa. Silke 
Kapp esclareceu que no último dia 10 de abril foi realizada uma reunião na CAPES para 
apresentação do programa de financiamento aos cursos avaliados com conceito 6 e 7 – PROEX – 
Programa de Excelência. A Coordenadora esclareceu que não pode participar da reunião e que o 
NPGAU foi representado pela Profa. Fernanda Borges de Moraes, representante docente da 115 
Comissão de Gerência do PROEX. A Profa. Fernanda Borges fez um breve relato sobre os pontos 
discutidos na reunião destacando que a adesão do NPGAU ao PROEX trouxe um aumento nos 
recursos de custeio e que estes recursos passarão a se depositados em conta pesquisador do Banco 
do Brasil sob o nome/CPF do Coordenador dos cursos, gerando mais burocracia na sua utilização e 
prestação de contas. A Profa. Fernanda lembrou que os cursos devem manter uma Comissão de 120 
Gerência do PROEX para auxiliar o Coordenador na gestão dos gastos e no estabelecimento de 
prioridades para sua utilização. A Profa. Silke Kapp apresentou demandas de recursos encaminhadas 
por professores e discentes para o ano de 2018: Profa. Celina Borges Lemos: solicitação de auxílio 
financeiro para participação no V Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores, a 



ser realizado nos período de 6 a 8 de junho, na Sala Manoel de Oliveira/Cine Teatro, em Fafe, 125 
Portugal. Profa. Ana Paula Baltazar: solicitação de auxílio financeiro para pagamento de tradução 
simultânea do Seminário Terra Comum, que está organizando em parceria com a bolsista de Pós-
doutorado Louise Ganz, a ser realizado na Escola de Arquitetura de 23 a 25 de maio. Doutoranda 
Marina de Moura Cruz: solicitação de auxílio para apresentação de trabalho no Annual Meeting of the 
American Association of Geographers, realizado de 10 a 14 de abril em New Orleans, Estados 130 
Unidos. Doutorando Tiago Castelo Branco Lourenço: solicitação de auxílio para apresentação de 
trabalho no Seminário Latinoamericano “Teoria y Política sobre Assentamientos populares”, realizado 
de 19 a 21 de abril em Buenos Aires, Argentina. Doutorando Marcus César Martins da Cruz: 
solicitação de auxílio para apresentação de trabalho no 56º Congresso Internacional de 
Americanistas, a ser realizado de 15 a 20 de julho em Salamanca, Espanha. Doutoranda Marina 135 
Ferreira Borges: solicitação de auxílio para apresentação de trabalho no IASS 2018, a ser realizado 
de 25 a 29 de julho em Boston, Estados Unidos. Doutoranda Helena d’Agosto Miguel Fonseca: 
solicitação de auxílio para apresentação de trabalho no IV Congresso Internacional de Antropologia 
AIBR, a ser realizado de 4 a 7 de setembro em Granada, Espanha. Doutorando Gustavo Resgala 
Silva: solicitação de auxílio para pesquisa de campo a ser realizado em julho na Chapada Gaúcha e 140 
Teófilo Otoni/MG. O Colegiado aprovou as demandas e a sugestão da Coordenação de convocação 
de uma reunião da Comissão de Gestão do PROEX para definição de critérios e valores de referência 
para a utilização dos recursos da CAPES. ITEM 9. PROPOSTA DE REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO 
DO NPGAU. A Profa. Silke Kapp apresentou proposta para reforma do espaço físico do NPGAU, com 
a manutenção do espaço da sala de aula, mudança da sala de reunião (agrupando os espaços hoje 145 
ocupados pelo gabinete da coordenação e gabinete 1), e aglutinação dos demais gabinetes em uma 
sala única de estudos para os discentes, com a preservação e ampliação do espaço destinado ao 
arquivo do NPGAU. Esclareceu que disponibilizou uma lista para a manifestação dos estudantes a 
respeito da proposta e apresentou os relatos dos alunos, encaminhados também através de uma lista 
de discussão virtual, todos favoráveis à reforma. A Profa. Fernanda Borges ponderou sobre a 150 
possibilidade de o ruído da sala de estudos interferir nas atividades desenvolvidas em sala de aula. A 
Profa. Ana Paula Baltazar destacou a importância de mudanças não apenas no layout do espaço, 
mas também em sua infraestrutura e mobiliário. O representante discente, mestrando Lucas Alves, 
informou que a representação discente convocará uma assembleia dos estudantes para discutirem a 
respeito. O Colegiado aprovou a sugestão da reforma e delegou à Coordenadora a continuidade das 155 
ações para sua implementação. ITEM 10. OUTROS ASSUNTOS. A) Solicitação de prorrogação de 
prazo de defesa de dissertação – mestrando Lucas Bezerra Alves. Por ser parte interessada, o 
representante discente Lucas Alves, se retirou da reunião. A Profa. Silke Kapp apresentou 
correspondência encaminhada em pelo mestrando Lucas Bezerra Alves solicitando extensão de 
prazo para sua defesa de dissertação com o objetivo de “garantir maior qualidade na entrega final, 160 
com um trabalho que tenha maior relevância para a literatura da área, para as práticas de 
mobilização social (objeto de estudo e proposição) e para o programa”. O aluno detalha em sua 
correspondência os aspectos de seu trabalho que justificam a necessidade de um prazo maior para 
sua finalização e solicita a prorrogação do prazo de defesa da dissertação até novembro próximo. A 
orientadora do estudante, Profa. Ana Paula Baltazar, corroborou a solicitação e a justificativa do 165 
discente. Devido ao adiantado da hora e da necessidade de uma discussão mais ampla sobre a 
questão, a Coordenadora sugeriu que a solicitação fosse pautada para a próxima reunião do 
Colegiado. 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 170 
assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 07 de maio de 2018. 


