
Ata da 5ª/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 2 de julho 
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 e 5 
Fernanda Borges de Moraes. Representante Discente: Titular: Mestranda Marina Sanders Paolinelli. 
Justificou ausência, o Professor André Guilherme Dornelles Dangelo. Constatado quorum, a Profa. 
Silke Kapp iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi 
aprovada a Ata da 4ª/2018 reunião do Colegiado, realizada em 11/06/2018. Em seguida, foram 
colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE 10 
DEFESA DE DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 
Dissertação de Renata Nogueira Herculano, intitulada “Os (des)caminhos da linguagem coletiva nas 
paisagens urbanas brasileiras: a forma urbana modelada pela norma”, apresentada em 13/06/2018 e 
“Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Ana Clara Mourão 
Moura (orientadora – EA-UFMG), Alfio Conti (EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e 15 
Sandra Maria Antunes Nogueira (UFOP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação de 
Qualificação de Mestrado de Mariana Dobbert Tidei, intitulada “Claudia Andujar: Geografias do corpo”, 
apresentada em 21/06/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Renata Moreira Marquez (orientadora – EA-UFMG), Frederico Canuto (EA-UFMG) e Carlos 
Falci (EBA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação de Qualificação de Doutorado de 20 
Flora D’El-Rei Lopes Passos, intitulada “Cidades tom(b)adas: sobre-vivências e re-existências no 
patrimônio cultural urbano”, apresentada em 27/06/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Professores Doutores Fernanda Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), Raquel 
Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG) e Maria Cristina Rocha Simão 
(IFMG-Ouro Preto). ITEM 2. DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES EXAMINADORAS DE DEFESAS DE 25 
TESE E DISSERTAÇÃO. O Colegiado homologou a alteração na composição da Comissão 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Paula de Moreira Guimarães, em função de agenda dos 
membros anteriormente designados. A Comissão passou a ser composta pelas Profas. Dras. Natacha 
Silva Araújo Rena (orientadora-EA/UFMG), Karina Oliveira Leitão (FAU/USP) e Karine Gonçalves 
Carneiro (UFOP). A apresentação foi alterada para o dia 9 de julho próximo. O Colegiado homologou a 30 
designação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Marília Tuler Veloso, composta 
pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora-EA/UFMG), Adriano Mattos Corrêa 
(EA/UFMG) e Ademilson de Sousa Soares (FAE/UFMG) e Pesquisadora Fernanda José Perrella 
Regaldo (Revista Piseagrama). A apresentação está marcada para o dia 11 de julho próximo. O 
Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Breno 35 
Guimarães Mendes, composta pelos Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (orientador-EA/UFMG), 
Leonardo Barci Castriota (EA/UFMG), Rodrigo Antonio de Paiva Duarte (FAFICH/UFMG), Nivaldo 
Vieira de Andrade Junior (UFBA) e Marcos Olender (UFJF). A apresentação está marcada para o dia 
31 de agosto próximo. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos apresentou demanda do Prof. José dos 
Santos Cabral Filho para a composição da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de seu 40 
orientando Estevam Quintino Gomes Junior, composta pelos Profs. Drs. José dos Santos Cabral 
Filho (orientador-EA/UFMG), Mateus de Sousa Van Stralen (EA/UFMG) e Isabel Amalia Medero Rocha 
(UFPB). O Colegiado aprovou a designação da Comissão. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DOS 
PRÊMIOS CAPES E UFMG DE TESE. O Colegiado homologou as Atas da Comissão designada pelo 
Colegiado para indicação de trabalho aos Prêmios CAPES e UFMG de Teses – Edição 2018, composta 45 
pelos Professores Frederico Canuto, Roberto Eustaáquio dos Santos e Vanessa Borges Brasileiro. A 
Comissão indicou o seguinte trabalho para ambos os prêmios: 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". Com relação ao Prêmio Fernão 
Mendes Pinto para premiar teses e dissertações defendidas em 2017 que explicitem relações entre 50 
comunidades de dois países de língua portuguesa sob a temática “Patrimônio histórico do espaço 
lusófono; ciência, arte e cultura”, a Comissão decidiu não fazer a indicação de dissertação, 
considerando que os trabalhos defendidos em 2017 junto ao Mestrado não tem aproximação com a 
temática da premiação. A Profa. Silke esclareceu que, dessa forma, o NPGAU fará a indicação, 
conforme sugestão do Prof. Flávio Carsalade, da tese de sua orientanda Marina Salgado, defendida em 55 
15/02/2017 sob o título “Olhares sobre o patrimônio: a busca de significados da paisagem”. ITEM 4. 
SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO. O Colegiado 
homologou a aprovação das seguintes solicitações de prorrogação de prazo de conclusão do Curso: 
Doutoranda Laura Beatriz Lage: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 31 de agosto, em 
função da agenda do orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade. Mestrando Estevam Quintino 60 
Gomes, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 31 de agosto, em função de férias em 
julho do orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho. Mestranda Carolina Furtado Pereira, 



prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 30 de agosto, em função de cronograma elaborado 
pelo orientador, Prof. Marcelo Pinto Guimarães, para entrega do texto à Comissão Examinadora em 
julho e defesa em agosto “num regime habitual em relação aos previsto noutros semestres”. Em 65 
seguida, o Colegiado aprovou as seguintes solicitações de prorrogação de prazo de conclusão do 
Curso: Mestrando Tiago Cicero Alves, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 31 de 
julho, conforme solicitado pela orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos. Mestrandos Eric 
Ferreira Crevels e Maria Cecília Vidal Magalhães Lara, prorrogação do prazo de Defesa de 
Dissertação, respectivamente, até 31 de agosto e 28 de setembro, em função das férias escolares de 70 
julho, e previsão da orientadora, Profa. Silke Kapp, em relação ao período necessário para os 
estudantes concluírem seu trabalho. Doutorando Mario Fundarò: prorrogação do prazo de Defesa de 
Tese até 30 de novembro, em função de “mudança completa dos objetivos e do objeto da tese” quando 
do exame de qualificação e atrasos em experimentos relacionados à tese, conforme atestado pelo 
orientador, Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. Doutoranda Iracema Generoso de Abreu 75 
Bhering: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 31 de agosto, conforme previsão da 
orientadora, Profa. Fernanda Borges de Moraes, em relação ao período necessário para a estudante 
concluir seu trabalho. Mestranda Luana Rocha de Souza, prorrogação do prazo de Defesa de 
Dissertação até 28 de setembro, em função da necessidade de prolongamento do cronograma 
inicialmente previsto para a pesquisa e férias em julho dos professores convidados para a Comissão 80 
Examinadora, conforme atestado pelo orientador, Prof. Frederico Canuto. Mestranda Luiza Fernanda 
da Silva, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 30 de novembro, em função de 
problemas de saúde da mestranda relatados pelo orientador, Prof. Frederico Canuto. Doutoranda 
Vanessa Regina Freitas da Silva, prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30 de novembro, em 
função de problemas de saúde da doutoranda relatados pela orientadora, Profa. Celina Borges Lemos. 85 
Mestranda Natália Alves da Silva, prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 31 de agosto, 
em função de atrasos em pesquisa de campo, conforme atestado pela orientadora, Profa. Natacha 
Rena. A Profa. Renata Moreira Marquez apresentou demanda do Prof. José dos Santos Cabral Filho 
para a prorrogação do prazo de Defesa de Tese de seu orientando Hélio Passos Rezende até 31 de 
agosto em função de suas férias em julho. O Colegiado aprovou a solicitação. Em seguida, conforme 90 
deliberado na última reunião, a Profa. Silke Kapp apresentou o cronograma enviado pelo doutorando 
André Reis Penido referente à finalização de sua tese dentro do prazo máximo estabelecido pelo 
Colegiado do NPGAU. Considerando o cronograma enviado pelo estudante, com previsão de 
“conclusão & acabamento” da tese em março de 2019, e o prazo estabelecido no Regulamento do 
NPGAU de 45 dias de antecedência em relação à data de defesa da tese para a entrega do trabalho à 95 
Comissão Examinadora, o Colegiado aprovou a proposta do discente de conclusão do curso até 15 de 
maio de 2019. ITEM 5. SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO. A Profa. Silke Kapp apresentou a 
situação do saldo atual dos recursos do NPGAU e a previsão de gastos para o restante do ano fiscal de 
2018, quando está previsto um número grande de defesas de tese/dissertação e qualificações de 
doutorado. Em seguida, apresentou a solicitação de auxílio financeiro para a participação do Prof. José 100 
dos Santos Cabral Filho e seus orientandos Diego Fagundes da Silva e Erica Azevedo da Costa e 
Mattos no “American Society of Cybernetics 2018 Conference”. A Profa. Silke Kapp esclareceu que, 
considerando os valores de referência atribuídos anteriormente a solicitações semelhantes, concedeu 
ad referendum três auxílios-diários, nos valores estabelecidos na Portaria Nº 132, de 18/08/201, da 
CAPES, para o orientador e estudantes, cada um. O Colegiado avaliou a situação e, considerando os 105 
recursos disponíveis e a previsão de gastos/2018 e o fato de não haver garantia de publicação do 
trabalho apresentado pelos solicitantes, deliberou por reduzir em 50% os valores concedidos pela 
Coordenadora. O Colegiado decidiu, ainda, adotar como norma para novas solicitações, a necessidade 
de entrega, anexo ao requerimento de auxílio financeiro, do artigo a ser apresentado no congresso. 
Com relação à previsão de gastos com membros externos de defesas e qualificações, o Colegiado 110 
decidiu que a participação de professores residentes fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
deverá ser realizada através de videoconferência. ITEM 6. (RE)CREDENCIAMENTO DE DOCENTES. 
Considerando a Resolução vigente que define os critérios para o credenciamento de docentes e a 
produção acadêmica verificada no currículo Lattes/CNPq do professor, o Colegiado aprovou o 
recredenciamento do Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór na modalidade permanente-doutorado. 115 
Considerando a referida Resolução e a produção acadêmica verificada no currículo Lattes/CNPq do 
professor, o Colegiado aprovou o credenciamento do Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo na 
modalidade colaborador-mestrado. O Colegiado decidiu, ainda que, para efeitos de cumprimento da 
Portaria da CAPES que define os critérios para o enquadramento de docentes nos programas e cursos 
de pós-graduação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de ensino e orientação de 120 
alunos, o credenciamento do Prof. Rogério Palhares terá vigência a partir do início efetivo da oferta de 
disciplina ou da orientação de mestrando sob sua responsabilidade junto ao NPGAU. O Colegiado irá 
solicitar ao Professor que reencaminhe sua proposta de termo de referência de pesquisa, abordando 
de forma mais sucinta os campos temáticos que pretende oferecer para orientação e investigação junto 



ao NPGAU. ITEM 7. REQUERIMENTOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; 125 
PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou a 
solicitação do Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos de realização de Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação no 1º semestre letivo de 2018, com carga horária de 45 horas/03 créditos, referente a grupo 
de discussão sobre tecnologia com o objetivo de fundamentar a pesquisa de seus orientandos 
Cristiane Borda Pinheiro, Danilo de Carvalho Botelho Almeida e Marina Ferreira Borges. B) 130 
Produção Acadêmica: O Colegiado homologou o requerimento de produção acadêmica encaminhado 
pela doutoranda Karla Bilharinho Guerra, com a anuência de sua orientadora, Profa. Celina Borges 
Lemos: GUERRA, K. B. Memória, Espaço e Afeto: outras cartografias possíveis de Belo Horizonte. In: 
SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 15, 2018. Rio de Janeiro. Anais, Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2018. O Colegiado aprovou o requerimento de produção acadêmica da estudante 135 
referente à publicação GUERRA, K. B. Casa: um sentido. In: Revista Brasileira de Sociologia da 
Emoção, v. 17, n. 50, 2018, condicionado à apresentação do aceite do trabalho emitido pela comissão 
editorial do periódico. O Colegiado homologou os requerimentos de produção acadêmica 
encaminhados pela doutoranda Raquel Tomanik, com a anuência de sua orientadora, Profa. Fernanda 
Borges de Moraes: (i) TOMANIK, Raquel. Modelos de urbanização na Região Metropolitana de Belo 140 
Horizonte – O caso dos condomínios fechados em Lagoa Santa/MG. In: 4º CIHEL – Congresso 
Internacional da Habitação no Espaço Lusófono – A Cidade Habitada, 2017, Covilhã: Universidade da 
Beira Interior, 2017. v. Único. p. 01-305. (ii) TOMANIK, Raquel. Cidades desabitadas – Reflexões a 
partir da dinâmica imobiliária da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. In: 4º CIHEL – Congresso 
Internacional da Habitação no Espaço Lusófono – A Cidade Habitada, 2017, Covilhã: Universidade da 145 
Beira Interior, 2017. v. Único. p. 01-305. (iii) TOMANIK, Raquel. Rural versus urbano: quais são as 
regras da disputa? Uma discussão a partir da aplicação do artigo 42-B do Estatuto da Cidade em 
Betim/MG. In: XVII Enconro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional, 2017, São Paulo. Desenvolvimento, crise e resistência: quais os 
caminhos do planejamento urbano e regional, 2017. (iv) TOMANIK, Raquel. À margem da cidade ou à 150 
margem da lei? Estado da arte e desafios da regulamentação dos condomínios fechados. In: REIS, N. 
G.; BENTES, J. C. G. (orgs.) Dez anos de diálogos sobre dispersão urbana. São Paulo: FAUUSP, 
2017, p. 529-546. (v) TOMANIK, Raquel. À margem da cidade ou à margem da lei? Estado da arte e 
desafios da regulamentação dos condomínios fechados. Revista Thésis, v. 2, n. 3, jan. 2017. 
Disponível em <http://anparq.web965.uni5.net/revista.php?num=3>. Acesso em: 28 jun. 2018. ITEM 8. 155 
OUTROS ASSUNTOS. A) Formulário para as Comissões Examinadoras de Defesas de 
Tese/Dissertação fazerem a indicação dos trabalhos à premiação. O Colegiado discutiu sobre a 
conveniência e a formatação do formulário que tem sido utilizado pelas Comissões Examinadoras de 
Defesas de Tese/Dissertação para fazerem a indicação dos trabalhos à premiação. O Colegiado 
decidiu pela continuidade de adoção do formulário, com caráter sigiloso, contendo uma única questão: 160 
o examinador recomenda o trabalho para premiações e as opções sim ou não. Além do formulário, 
para subsidiar as Comissões responsáveis pela avaliação e escolha dos trabalhos aos prêmios, 
também permanecerá a consulta prévia que tem sido realizada junto aos orientadores quando da 
publicação dos editais das premiações. B) Sugestões da Banca Examinadora do processo 
seletivo/2018. A Profa. Silke Kapp relatou que a Banca Examinadora da Seleção/2018 solicitou uma 165 
reunião com a Coordenação do NPGAU para apresentação do processo realizado e sugestões para as 
próximas seleções. A Professora disse que pretende abordar esta questão com mais detalhes em uma 
próxima reunião, quando for discutido o Edital do processo seletivo/2019, mas destacou alguns pontos 
apresentados pelos Profs. Altamiro Bessa e André Dangelo: (i) constituição de Bancas Examinadoras 
distintas para a seleção ao Mestrado e para a seleção ao Doutorado; (ii) o fato de as linhas de pesquisa 170 
do NPGAU acompanharem a divisão dos Departamentos da Escola de Arquitetura não está cobrindo 
satisfatoriamente todos os temas dos projetos dos candidatos, o que traz à tona a necessidade de um 
debate sobre as linhas de pesquisa, conforme já iniciado quando da discussão da reforma curricular do 
NPGAU; (iii) sugestão de estabelecimento de um primeiro filtro na seleção ao doutorado, como por 
exemplo, prova de títulos ou adoção  de um barema para a avaliação dos currículos, a ser 175 
disponibilizado no formulário de inscrição e preenchido pelos próprios candidatos; (iv) restabelecimento 
da atribuição de nota aos projetos pelos prováveis orientadores. C) Coorientação Prof. Felipe Nunes. 
O Colegiado designou a Profa. Fernanda Borges de Moraes para elaboração de parecer a respeito da 
solicitação da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso para a inclusão do Prof. Felipe Nunes Coelho 
Magalhães, do IGC/UFMG, como coorientador do doutorando Marcus Cesar Martins da Cruz. Nada 180 
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, 2 de julho de 2018. 


