
Ata da 6ª/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 20 de 
agosto de 2018, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os seguintes 
membros do Colegiado: Representantes Docentes: Titulares: Professores Doutores Silke Kapp 
(Coordenadora), Renata Moreira Marquez (Subcoordenadora), Ana Paula Baltazar dos Santos, André 5 
Guilherme Dornelles Dangelo e Fernanda Borges de Moraes. Representante Discente: Convidada: 
Mestranda Taís Freire de Andrade Clark. A Profa. Silke Kapp deu boas-vindas à nova representante 
discente, Mestranda Taís Clark, que, em função de atraso na formalização de sua representação pelo 
Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura, participará desta reunião na condição de convidada. 
Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao 10 
Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 5ª/2018 reunião do Colegiado, realizada em 02/07/2018. 
Em seguida, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Paula de Moreira Guimarães intitulada “Cartografias 
frente ao desastre-crime na bacia do rio Doce”, apresentada em 09/07/2018 e “Aprovada” pela Comissão 15 
Examinadora composta pelas Profas. Dras. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora-EA/UFMG), Karina 
Oliveira Leitão (FAU/USP) e Karine Gonçalves Carneiro (UFOP). O Colegiado homologou a Ata de 
Defesa de Dissertação de Marília Tuler Veloso intitulada “Crianças na cidade – participação infantil no 
planejamento e gestão das cidades: Novas Espacialidades. Autonomia. Possibilidade”, apresentada em 
11/07/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena 20 
Velloso (orientadora-EA/UFMG), Adriano Mattos Corrêa (EA/UFMG) e Ademilson de Sousa Soares 
(FAE/UFMG) e Pesquisadora Fernanda José Perrella Regaldo (Revista Piseagrama). O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Thiago Alfenas Fialho intitulada “Da alienação ao 
reconhecimento: interfaces para visualização de transformações espaço-temporais”, apresentada em 
12/07/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Eustaáquio 25 
dos Santos (orientador-EA/UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA/UFMG) e Jeanne Marie Ferreira 
Freitas (PUC MG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Marina Sanders 
Paolinelli intitulada “Desmercantilização da habitação: entre a luta e a política pública”, apresentada em 
12/07/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de 
Mendonça (orientadora-EA/UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA/UFMG) e João Bosco Moura 30 
Tonucci Filho (FACE/UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Tiago Cícero 
Alves intitulada “Entre jogos e contracondutas: o uso de jogos de simulação como catalisadores de 
contracondutas sócio-espaciais”, apresentada em 30/07/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (Orientadora-EA/UFMG), Rita de Cássia 
Lucena Velloso (EA/UFMG) e Ana Paula Silva de Assis (UniBH e IBMEC). O Colegiado homologou a Ata 35 
de Apresentação de Qualificação de Mestrado de Eduardo Maia Memória, intitulada “Sistema de 
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – uma investigação propositiva”, apresentada 
em 03/04/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Renato 
César Ferreira de Souza (orientador – EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de 40 
Tadeu Starling Perdigão intitulada “Desenho, ideologia e poder na constituição da tradição monumental 
do planejamento urbano”, apresentada em 13/06/2018 perante Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Celina Borges Lemos (Orientadora – EA/UFMG), André Guilherme Dornelles Dangelo 
(EA/UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira (EA/UFMG), Claudio Listher Marques Bahia (PUC MG) e 
Rodrigo Espinha Baeta (FAU-UFBA). A Tese foi “Reprovada” pela Comissão Examinadora com sugestão 45 
da Comissão para apresentação de nova versão da tese em um prazo máximo de seis meses, conforme 
previsto no Regulamento do NPGAU. O Prof. André Dangelo, membro da Comissão Examinadora, teceu 
alguns comentários sobre a defesa da tese, ratificando os comentários da Comissão Examinadora a 
respeito da reprovação do trabalho. Por unanimidade, o Colegiado acatou a sugestão da Comissão 
Examinadora de reapresentação do trabalho e deliberou pelo prazo de 8 de fevereiro de 2019 para a 50 
defesa de nova versão da Tese e entrega dos volumes do trabalho à Comissão Examinadora a ser 
designada para a Defesa até 17 de dezembro de 2018. O Colegiado homologou a Ata de Apresentação 
de Qualificação de Doutorado de Clarissa Cordeiro de Campos, intitulada “Everyday anti-neoliberal 
struggles in the public space. To what extent do new uses and transformations in space promoted by 
urban social movements interfere with local social relations and broader political transformationn”, 55 
apresentada em 08/08/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-
UFMG), Luiz Alex Saraiva (FACE-UFMG) e Rafael de Oliveira Alves (UFOP). ITEM 2. 
HOMOLOGAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES EXAMINADORAS DE DEFESAS DE TESE E 
DISSERTAÇÃO. Com relação à Defesa de Tese de Tadeu Starling Perdigão, cuja Ata foi homologada 60 
no Item 1 da reunião, o Colegiado referendou também a solicitação da Profa. Celina Borges Lemos para a 
substituição do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, inicialmente designado pelo Colegiado para compor a 
Comissão Examinadora, pelo Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo, ambos da EA/UFMG, 
considerando que o Prof. Altamiro encontrava-se em férias na data da Defesa. O Colegiado homologou a 



designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Karla Bilharinho Guerra, composta pelos 65 
Profs. Drs. Celina Borges Lemos (orientadora-EA/UFMG), Adriano Mattos Corrêa (EA/UFMG), Regina 
Helena Alves da Silva (FAFICH/UFMG), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU/USP – via videoconferência), 
Lúcia Leitão Santos (UFPE). Suplentes: Profs. Drs. Stéphane Huchet (EA/UFMG) e Denise Marques 
Bahia (PUC MG). O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de 
Dissertação de Carolina Furtado Pereira, composta pelos Profs. Drs. Marcelo Pinto Guimarães 70 
(Orientador – EA/UFMG), João Júlio Vitral Amaro (EA/UFMG), Lucas Veloso de Menezes (Universidade 
de Itaúna) e Profa. MSc. Adriana Leão (Faculdade Una de Sete Lagoas). O Colegiado aprovou as 
seguintes sugestões encaminhadas pelos respetivos orientadores para as Comissões Examinadoras de 
Defesa de Trabalho Final dos estudantes: Amaro Sérgio Marques: Comissão Examinadora de Defesa 
de Tese composta pelos Profs. Drs. Silke Kapp (Orientadora – EA/UFMG), Fernanda Borges de Moraes 75 
(EA/UFMG), Deborah Magalhães Lima (FAFICH/UFMG), Carlos Frederico Lago Burnett (UEMA) e Fábio 
Macêdo Velame (UFBA). Hélio Passos Rezende: Comissão Examinadora de Defesa de Tese composta 
pelos Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (Orientador – EA/UFMG), Renata Moreira Marquez 
(EA/UFMG), Charles Moreira Cunha (FAE/UFMG), Alexandre Silva dos Santos Filho 
(UNIFESSPA/ILLA/FAV) e Rachel de Sousa Vianna (UEMG). Luana Rocha de Souza: Comissão 80 
Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos Profs. Drs. Frederico Canuto (Orientador – 
EA/UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA/UFMG) e Jodival Maurício da Costa (UNIFAP). Natália 
Alves da Silva: Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos Profs. Drs. Natacha 
Silva Araújo Rena (Orientadora – EA/UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA/UFMG), Claudia 
Andréa Mayorga Borges (FAFICH/UFMG) e Laura Guimarães Corrêa (FAFICH/UFMG). Eric Ferreira 85 
Crevls: Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação composta pelos Profs. Drs. Silke Kapp 
(Orientadora – EA/UFMG), Glaucinei Rodrigues Correa (EA/UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos 
(EA/UFMG) e José Eduardo Baravelli (FAU-USP). Gabriel Pundek Scapinelli: Comissão Examinadora 
de Defesa de Dissertação composta pelos Profs. Drs. Renata Moreira Marquez (Orientadora – 
EA/UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA/UFMG), Louise Marie Cardoso Ganz (UEMG) e Jorge 90 
Mascarenhas Menna Barreto (UERJ). Ramon Paes Guimarães: Comissão Examinadora de Qualificação 
de Doutorado composta pelos Profs. Drs. Maria Lucia Malard (Orientadora – EA/UFMG), Carlos Alberto 
Batista Maciel (EA/UFMG) e Roxane Sidney Resende de Mendonça (IFMG). Natália Mara Arreguy 
Oliveira: Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado composta pelos Profs. Drs. Maria Lucia 
Malard (Orientadora – EA/UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA/UFMG) e Renata Alves 95 
Siqueira (Arquiteta). ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO. O Colegiado homologou a aprovação ad referendum das seguintes 
solicitações de prorrogação do prazo de conclusão do curso das estudantes: Karla Bilharinho Guerra – 
defesa de tese até 31/08/2018 em função da agenda dos membros da Comissão Examinadora; Laura 
Beatriz Lage – defesa de tese até 28/09/2018 em função da importância da presença dos professores 100 
Sam Turner e Graham Fairclough na Comissão Examinadora, considerando que os professores estarão 
no Brasil entre 25 de setembro e 2 de outubro. Em seguida, por motivo de agenda dos membros de 
Comissões Examinadoras aprovadas no Item anterior da pauta da reunião, o Colegiado aprovou as 
seguintes prorrogações de prazo de conclusão do curso: Amaro Sérgio Marques – defesa de tese em 
24/09/2018; Eric Ferreira Crevls – defesa de dissertação em 27/09/2018; Hélio Passos Rezende – 105 
defesa de tese em 28/09/2018. Continuando, a Profa. Silke Kapp apresentou correspondência eletrônica 
encaminhada em 20/08/2018 pelo Prof. José dos Santos Cabral Filho solicitando prorrogação de prazo 
até setembro próximo para a Defesa de Dissertação de seu orientando Estevam Quintino Gomes 
Júnior e para o Exame de Qualificação de Doutorado de sua orientanda Erica Azevedo da Costa e 
Mattos, para viabilizar a participação da Profa. Isabel Medero Rocha (UFPB) nas bancas examinadoras. 110 
O Colegiado aprovou a solicitação de prorrogação de prazo para a apresentação dos trabalhos e a 
participação da Profa. Isabel Medero nas bancas examinadoras e será solicitado ao Prof. Cabral o envio 
de sugestão dos nomes dos demais membros que constituirão as bancas. Finalizando a discussão do 
item, a Profa. Silke Kapp leu correspondência eletrônica encaminhada em 17/08/2018 pela mestranda 
Carolina Furtado Pereira solicitando adiamento de três meses para a apresentação de sua Defesa de 115 
Dissertação, que estava marcada para 29 de agosto, em função de doença de sua mãe, comprovada 
através de atestados médicos. A Profa. Silke Kapp relatou que o orientador da mestranda havia 
solicitado, através de contato telefônico, um adiamento de dois meses para a apresentação da Defesa. O 
Colegiado ponderou a respeito e decidiu conceder um adiamento até 30 de novembro próximo para a 
Defesa de Dissertação da estudante Carolina Furtado Pereira. A representante discente, Mestranda Taís 120 
Clark, sugeriu a convocação de uma reunião com o corpo discente especificamente para tratar da 
questão das prorrogações de prazo de defesa de tese/dissertação, reafirmando a necessidade de 
realização de um esforço coletivo para o cumprimento dos prazos, tendo em vista os desdobramentos 
destas prorrogações para a nota do NPGAU na CAPES, da qual depende a concessão de bolsas de 
estudos e de recursos financeiros. ITEM 4. (RE)CREDENCIAMENTO DE DOCENTES. Considerando a 125 
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 dos Profs. 
Celina Borges Lemos, Frederico Canuto, José dos Santos Cabral Filho, Renato César Ferreira de 



Souza e Silke Kapp (com abstenção de voto da interessada), na modalidade permanente-doutorado. 
Considerando a referida Resolução e a produção acadêmica verificada no currículo Lattes/CNPq da 130 
professora, o Colegiado aprovou o credenciamento da Profa. Paula Barros 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 alunos, o credenciamento da Profa. 
Paula Barros terá vigência a partir do início efetivo da oferta de disciplina ou da orientação de mestrando 135 
sob sua responsabilidade junto ao NPGAU. O Colegiado irá solicitar à Professora que encaminhe 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. Considerando a crescente demanda 
de credenciamento de professores e a expansão do NPGAU nos últimos anos, o Colegiado decidiu rever 
os critérios de pontuação da produção acadêmica propostos na Resolução de Credenciamento de 140 
Docentes, atualmente em análise na Pró-Reitoria de Pós-graduação. ITEM 5. SITUAÇÃO DE BOLSA DE 
ESTUDOS – ALUNOS DESLIGADOS. A Profa. Silke Kapp relatou que dois alunos do Curso de Mestrado 
não efetuaram matrícula para o 2º semestre letivo de 2018 e serão excluídos do Curso com base nas 
Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG: Maria Cecília Vidal Magalhães Lara e Marcel Luís do 
Carmo Duarte, este último também excluído em função de uma segunda reprovação em disciplina. A 145 
Profa. Silke Kapp, orientadora dos alunos, fez um breve relato sobre a trajetória dos estudantes no curso 
e lembrou o Artigo do Regulamento do PROEX/CAPES que estabelece a restituição dos valores 
recebidos no caso de não conclusão do curso, salvo se motivado por caso fortuito, força maior, 
circunstâncias alheias à vontade ou doença grave, neste último caso, comprovada por perícia médica a 
ser realizada junto aos órgãos competentes da UFMG. O Colegiado decidiu solicitar a manifestação dos 150 
estudantes a respeito de seu desligamento do curso, para instruir a deliberação a ser tomada pela 
Comissão de Gerência do PROEX/CAPES referente à necessidade de devolução dos valores da bolsa 
recebida. ITEM 6. SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO. O Colegiado homologou a concessão de 
três auxílios-diários, nos valores estabelecidos na Portaria Nº 132, de 18/08/201, da CAPES, para o 
doutorando Flávio José Rodrigues de Castro fazer a apresentação de trabalho no “XIV Congreso de la 155 
Associación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación”, a ser realizado no período de 
22 a 24 de agosto de 2018, em Santiago/Chile. Em seguida, a Profa. Silke Kapp apresentou demandas 
de recursos financeiros encaminhadas por professores e discentes: Doutoranda Geruza Lustosa de 
Andrade Tibo: solicitação de auxílio financeiro para apresentação de trabalho no “II URBFAVELAS”, a 
ser realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2018, em Salvador/BA. Doutoranda Ana Paola da 160 
Silva Alves: solicitação de auxílio financeiro para apresentação de trabalho no “V ENANPARQ – 
SALVADOR 2018”, a ser realizado no período de 13 a 19 de outubro de 2018, em Salvador/BA. 
Doutoranda Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira: solicitação de auxílio financeiro para 
apresentação de trabalho no “V ENANPARQ – SALVADOR 2018”, a ser realizado no período de 13 a 19 
de outubro de 2018, em Salvador/BA. Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos: solicitação de auxílio 165 
financeiro para apresentação de trabalho no “IV Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria 
ELAC”, a ser realizado no período de 5 a 8 de setembro de 2018, em La Plata/Argentina. Profa. Vanessa 
Borges Brasileiro: solicitação de auxílio financeiro para apresentação de trabalho no “VI Convegno 
Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimônio architettonico e sulla tutela 
paesaggistica – Università degli Studi di Messina”, a ser realizado no período de 11 a 13 de outubro de 170 
2018, em Messina/Itália. Considerando a disponibilidade atual de recursos do NPGAU e a grande 
demanda de convidados externos de Comissões Examinadoras de Defesas de Tese/Dissertação a serem 
realizadas no 2º semestre de 2018, que têm prioridade sobre as demais atividades do Programa, o 
Colegiado decidiu indeferir as solicitações, neste momento, mas, havendo saldo disponível até o final de 
2018, será avaliada a possibilidade de atendimento das demandas sob a forma de reembolso de 175 
despesas. ITEM 7. REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, ATIVIDADES 
ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) Aproveitamento de Estudos. O 
Colegiado deferiu o requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela doutoranda Laura 
Fonseca de Castro referente à seguinte disciplina, cursada em regime de Disciplina Isolada junto ao 
Programa de Pós-graduação em História da UFMG: Tópico Especial I, HIS873 – 60h/04 créditos, cursada 180 
no 1º semestre/2017 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. O Colegiado deferiu o requerimento 
de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela doutoranda Natália Mara Arreguy Olilveira referente à 
dispensa de três créditos relativos às disciplinas de Estágio Docência, por ter cursado a disciplina Estágio 
Docência, ARQ811, 45h/03 créditos, no 1º semestre/2017, com aproveitamento de 100 pontos, conceito 
A (disciplina obrigatória somente para bolsistas ingressos até o 2º semestre de 2018 – situação na qual a 185 
estudante não se enquadra). B) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou o 
requerimento da mestranda Adriana Galuppo Negrão para a atribuição de dois créditos em Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação relativos à sua participação na Comissão Organizadora do I Colóquio 
Nacional Políticas da Performatividade, realizado na Faculdade de Direito da UFMG no período de 12 a 
14 de junho de 2018. O Colegiado indeferiu o requerimento da mesma estudante referente à 190 
apresentação de conferência ministrada nesse evento. O Colegiado aprovou o requerimento da 
mestranda Adriana Galuppo Negrão para a integralização dos quatro créditos cursados na disciplina 



Tópicos em Teoria Psicológica Contemporânea PSI604 – 60h/04 créditos- Formação Transversal 
Movimentos Sociais LGBTI e produção do conhecimento – tensões entre teoria e ativismos LGBTI/Queer 
– UNI105, no1º semestre de 2018, com aproveitamento de 100 pontos. O Colegiado aprovou o 195 
requerimento da mestranda Isabel Campos Caldeira Brant para a atribuição de um crédito em 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação relativo à realização de Estudo Dirigido e elaboração de texto 
para discussão no período de maio a julho de 2018. C) 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. Passagens Postais: o papel 200 
da fotografia e dos cartões postais na constituição do imaginário urbano. In: Colóquio Internacional 
RIGPAC – Rede Internacional de Pensamento Crítico sobre Globalización y Patrimonio Construído. 5. 
2018, Canoas, Anais, Canoas: Universidade La Salle, 2018, condicionado à apresentação de cópia do 
artigo. O Colegiado homologou o requerimento de produção acadêmica encaminhado pela doutoranda 
Helena D’Agosto Miguel Fonseca, com a anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia 205 
Gonçalves: FONSECA, Helena d’Agosto Miguel. Democracia, cidadania e fissuras na produção da cidade 
neoliberal. In: Seminário Internacional América Latina: políticas e conflitos contemporâneos, 2017, Belém- 
PA. Anais ... Belém: UFPA, 2017, p. 3395-3409. O Colegiado homologou o requerimento de produção 
acadêmica encaminhado pela doutoranda Elisangela Batista da Silva, com a anuência de sua 
orientadora, Profa. Celina Borges Lemos: BATISTA, Elisangela. Direito à cidade: o Design no processo de 210 
retomada da cidade de Belo Horizonte, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, v. 
69, p. 137-150, 2017. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Eleição para a função de Coordenador do 
NPGAU. A Profa. Silke Kapp apresentou proposta de calendário da eleição para a função de 
Coordenador do NPGAU, cujo mandato atual vence em 27 de outubro próximo: Publicação de Edital: até 
27/08/2018; Inscrição de candidatos: De 28/08 a 12/09/2018; Eleição: 17/09/2018; Homologação do 215 
resultado: 25/09/2018. O Colegiado aprovou o calendário. B) Prêmio Jovem Cientista CNPq. A Profa. 
Silke Kapp apresentou correspondência eletrônica encaminhada em 16/08/2018 pela ANPUR – 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, solicitando a 
indicação de pesquisadores para concorrerem ao XXIX Prêmio Jovem Cientista CNPq, Edição 2018, no 
quesito Mérito Científico, cujo tema é “Inovações para Conservação da Natureza e Transformação 220 
Social”. O Colegiado decidiu repassar a correspondência ao corpo docente do NPGAU para o envio de 
sugestões, principalmente com relação à categoria "Mestre e Doutor", onde podem ser indicados 
estudantes de mestrado, mestres, estudantes de doutorado e doutores que tenham menos de 40 anos de 
idade em 31/12/2018.  C) Coorientação proposta pela Profa. Rita Velloso. O Colegiado aprovou o 
parecer elaborado pela Profa. Fernanda Borges de Moraes recomendando a aprovação da proposta da 225 
Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso de coorientação pelo Professor Felipe Nunes Coelho Magalhães, 
do IGC/UFMG, do seu orientando Marcus Cesar Martins da Cruz. D) Designação de orientação 
Mestrando Rafael Yanni. A Profa. Silke Kapp esclareceu que o mestrando Rafael Prates Yanni, ingresso 
no NPGAU no 2º semestre de 2018, encontra-se sem orientador definido, considerando que o Prof. 
Roberto Eustaáquio dos Santos, inicialmente designado para a orientação, declinou da indicação por não 230 
haver afinidade entre sua linha de pesquisa e o plano de dissertação do estudante. O Colegiado sugeriu o 
nome do Prof. Renato César Ferreira de Souza para a orientação do mestrando, delegando à 
Coordenadora conversar a respeito com o Professor, e aprovando previamente a orientação, no caso de 
aceite do Prof. Renato César. E) Estágio no exterior Doutoranda Joana Barbosa. A Profa. Silke Kapp 
relatou que sua orientanda Joana Barbosa Vieira da Silva está realizando estágio na Universidade do 235 
Porto para a coleta de dados necessários à elaboração de sua tese e, também pela sua condição de 
bolsista CAPES, deve ter seu estágio reconhecido pelo Colegiado – Comissão de Gestão do PROEX. A 
Professora solicitou a aprovação do Colegiado para a formalização do desenvolvimento do plano de 
trabalho proposto pela estudante para o seu estágio na Universidade do Porto, acrescentando que a 
UFMG mantém convênio de cooperação com esta instituição. O Colegiado aprovou a realização do 240 
estágio. F) Demanda de cotutela Lucas Henrique Marinho Costa. A Profa. Silke Kapp apresentou 
correspondência eletrônica encaminhada em 21/08/2018 pelo doutorando em Arquitectura da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto, Lucas Henrique Marinho Costa, indagando sobre a 
possibilidade/procedimentos para a apresentação de pedido de cotutela junto ao NPGAU. Para melhor 
instruir o Colegiado sobre a demanda, será solicitado ao estudante o envio da seguinte documentação 245 
complementar: projeto de doutoramento, cópia da Ata de sua qualificação; curriculum vitae, histórico 
escolar e indicação de termo de referência de pesquisa dos professores orientadores do NPGAU que 
mais se aproxima com a temática de sua tese. 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 250 
aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018. 


