
Ata da 7ª/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 17 de 
setembro 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), Ana Paula Baltazar dos Santos, André Guilherme Dornelles Dangelo e Fernanda Borges 5 
de Moraes. Suplente: Professor Doutor Altamiro Sérgio Mol Bessa. Representante Discente: Mestranda 
Taís Freire de Andrade Clark. Justificou ausência, a Profa. Renata Moreira Marquez. Constatado quorum, 
a Profa. Silke Kapp iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: 
Foi aprovada a Ata da 6ª/2018 reunião do Colegiado, realizada em 20/08/2018. Em seguida, foram 
colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE 10 
DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 
Dissertação de Natália Alves da Silva intitulada “Feminismo negro e produção do espaço: uma 
abordagem interseccional-espacial”, apresentada em 30/08/2018 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelas Profas. Dras. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora-EA-UFMG), Marcela 
Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG), Claudia Andréa Mayorga Borges (FAFICH-UFMG) e Laura 15 
Guimarães Corrêa (FAFICH/UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Karla 
Bilharinho Guerra, intitulada “MEMÓRIA, ESPAÇO E AFETO: outras cartografias possíveis de Belo 
Horizonte”, apresentada em 30/08/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), Adriano Mattos Corrêa (EA-
UFMG), Regina Helena Alves da Silva (FAFICH-UFMG), Lúcia Leitão Santos (UFPE) e Maria Lucia 20 
Bressan Pinheiro (FAU-USP – via videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese 
de Breno Guimarães Mendes, intitulada “Dialética intempestiva. Dimensões pós-históricas do 
patrimônio”, apresentada em 31/08/2018 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador – EA-UFMG), Leonardo Barci Castriota 
(EA-UFMG), Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (FAFICH-UFMG), Nivaldo Vieira de Andrade Junior (UFBA) 25 
e Marcos Olender (UFJF). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES 
EXAMINADORAS DE DEFESAS DE TESE E DISSERTAÇÃO. O Colegiado homologou a designação da 
Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Cristiane Borda Pinheiro, composta pelos 
Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos Santos (Orientador – EA/UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva 
(EA/UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC/UFMG) e Márcio Benedito Baptista (EE/UFMG). O 30 
Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado de Erica 
Azevedo da Costa e Mattos, composta pelos Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (Orientador – 
EA/UFMG), Sandro Canavezzi de Abreu (EA/UFMG) e Isabel Amália Medero Rocha (UFPB). O Colegiado 
homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Estevam Quintino 
Gomes Junior, composta pelos Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (Orientador – EA/UFMG), 35 
Flávio de Lemos Carsalade (EA/UFMG) e Isabel Amália Medero Rocha (UFPB). O Colegiado homologou 
a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese (Convênio de cotutela) de Eugênia Dória 
Viana Cerqueira, composta pelos Profs. Drs. Renaud Le Goix (Orientador - Universidade Paris 1), Jupira 
Gomes de Mendonça (Orientadora – EA/UFMG), Alexandre Magno Alves Diniz (PUC/MG), Benjamin 
Motte Baumvol (Universidade Paris 1), Sylvie Fol (Universidade Paris 1) e Paul Cary (Lille 3) ou Didier 40 
Paris (Lille 1). O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de 
Laura Beatriz Lage, composta pelos Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (Orientador – EA/UFMG), 
Leonardo Barci Castriota (EA/UFMG), Vanessa Gayego Bello Figueiredo (PUC Campinas), Rafael Winter 
Ribeiro (UFRJ), Samuel Charles Turner (Universidade de Newcastle) e Graham Fairclough (Universidade 
de Newcastle). O Colegiado aprovou a sugestão da orientadora para a composição da Comissão 45 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Patrícia Cioffi de Mattos, composta pelos Profs. Drs. Rita de 
Cássia Lucena Velloso (Orientadora – EA/UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA/UFMG), Regina 
Helena Alves da Silva (FAFICH/UFMG) e João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE/UFMG). O Colegiado 
aprovou também a prorrogação do prazo de defesa da Dissertação até 04/10/2018 em função da agenda 
da Comissão Examinadora. O Colegiado aprovou a sugestão da orientadora para a composição da 50 
Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Juliana de Faria Linhares, composta pelos Profs. 
Drs. Denise Morado Nascimento (Orientadora – EA/UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA/UFMG) 
e Monique Sanches Marques (UFOP). O Colegiado aprovou a sugestão da orientadora para a 
composição da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Fernanda de Oliveira Silva 
Portela, composta pelos Profs. Drs. Fernanda Borges de Moraes (Orientadora – EA/UFMG), Roberto 55 
Eustaáquio dos Santos (EA/UFMG) e Vanessa Borges Brasileiro (EA/UFMG). ITEM 3. DILIGÊNCIA 
PRPG - RESOLUÇÕES DE CREDENCIAMENTO, BOLSA DE ESTUDOS E ESTÁGIO DOCÊNCIA. A 
Profa. Silke Kapp apresentou análise da Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-graduação 
referente às propostas de Resolução de Credenciamento, Bolsa de Estudos e Estágio Docência. Com 
relação à Resolução de Estágio Docência, a PRPG solicita a inclusão de artigo com as atribuições do 60 
estágio docente. A Professora Silke Kapp esclareceu que irá incluir as normas que regem o estágio: o 
estudante deve atuar sempre sob a supervisão do professor responsável pela disciplina; as principais 
atividades do estágio referem-se a acompanhar e, eventualmente, conduzir aulas teóricas e práticas, 
auxiliar no preparo e correção de avaliações; o estudante pode propor a oferta de uma disciplina optativa 



relacionada ao desenvolvimento de sua tese/dissertação, a ser ministrada sob a responsabilidade do 65 
professor orientador. A representante discente, Mestranda Taís Clark, esclareceu que o corpo discente do 
NPGAU se reuniu em assembleia na última quinta-feira e foi apresentada sugestão para que a Resolução 
de Bolsas determinasse objetivamente que o estudante não pode assumir integralmente a disciplina na 
qual realiza seu estágio, sem a supervisão do professor responsável pela disciplina. O Colegiado aprovou 
a incorporação da sugestão. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre as mudanças propostas pela PRPG 70 
na Resolução de Bolsas, principalmente o questionamento do mérito socioeconômico não ter sido 
considerado na distribuição das bolsas. A PRPG esclareceu que a FUMP tem atendido os Programas de 
Pós-graduação da UFMG na classificação socioeconômica dos candidatos à bolsa de estudos e que os 
Programas têm incluído esta classificação como critério para a distribuição de sua cota de bolsas. O 
Colegiado concordou com a sugestão da PRPG de inclusão da classificação socioeconômica da FUMP, 75 
mas entendeu a necessidade de uma discussão maior sobre o peso dessa classificação em relação aos 
outros critérios. A representante discente esclareceu que na assembleia dos alunos foi colocada a 
necessidade de criação de um formato de distribuição de bolsas que incluísse outros critérios além da 
classificação no processo seletivo, como a condição socioeconômica, critérios geográficos, considerando 
o fato de o estudante morador de outra cidade não ter suporte familiar em Belo Horizonte, além de 80 
critérios para a atribuição de bolsa para o aluno que já está matriculado no curso e não foi contemplado 
com a bolsa quando de seu ingresso no NPGAU. O Colegiado decidiu contemplar na Resolução de 
Bolsas as demandas apresentadas, e considerar também que os critérios a serem estabelecidos devem 
estar relacionados a cotas e vagas suplementares. Finalizando a discussão do item, o Colegiado avaliou 
as sugestões da PRPG com relação à Resolução de Credenciamento: (i) A PRPG questionou o fato de a 85 
orientação de dois trabalhos de pós-graduação stricto sensu ser pré-requisito para o credenciamento de 
docentes permanentes. O Colegiado decidiu manter esta exigência. (ii) A PRPG esclareceu que, 
efetivamente, não existe a figura do credenciamento para professor visitante, pois este se vincula ao 
Programa para contribuição mais ampla e geral. O Colegiado decidiu eliminar da Resolução o Artigo 4º e 
as demais referências a docentes visitantes ao longo do texto. (iii) A PRPG questionou o fato de a 90 
pontuação da publicação ser menor para o recredenciamento em relação ao primeiro credenciamento. O 
Colegiado decidiu manter este princípio e também rever a tabela de pontuação da publicação, decidindo 
pelos seguintes valores: 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO  

Tipo 
Número de 
pontos 

Periódicos classificados no extrato A1 e A2 do Qualis 4 

Periódicos classificados no extrato B1 e B2 do Qualis 2 

Periódicos classificados no extrato B3 a B5 do Qualis 1 

Trabalhos em anais de eventos 0,5 

Livros – texto integral 4 a 8 

Livros – capítulo 2 

Livros – organização 1 

A Profa. Silke Kapp propôs elaborar uma minuta das Resoluções e apresenta-las, para aprovação, na 95 
próxima reunião do Colegiado. Em seguida, a Profa. Silke Kapp informou que, após a definição da pauta 
da reunião, recebeu correspondência da Profa. Elisângela de Almeida Chiquito Martins, do Departamento 
de Urbanismo, solicitando credenciamento junto ao NPGAU. O Colegiado discutiu sobre a necessidade 
de criação de uma política de expansão de seu corpo docente e, considerando que a nova Resolução que 
estabelece os critérios de credenciamento de docentes junto ao Programa deve ser aprovada pela PRPG 100 
e publicada em breve, decidiu suspender a análise dos pedidos de credenciamento de docentes. O 
Colegiado decidiu também incluir na Resolução de Credenciamento artigo que prevê a divulgação anual 
de Edital para o exame conjunto das solicitações de credenciamento, a ser definido de acordo com a 
política estabelecida, na ocasião, para a expansão do corpo docente do NPGAU. A Profa. Elisângela 
Martins será avisada da decisão. O Colegiado sugeriu que fosse realizado um processo de 105 
recredenciamento de todos os docentes do NPGAU de modo que a vigência dos credenciamentos 
expirasse na mesma data. ITEM 4. EXAME DE SELEÇÃO/2019 – DISCUSSÃO SOBRE 
CALENDÁRIO/EDITAL/BANCA EXAMINADORA. O Colegiado iniciou a discussão sobre os 
procedimentos do Exame de Seleção 2019 e decidiu pela designação das seguintes Bancas 
Examinadoras do Exame de Seleção/2019: MESTRADO: Titulares: Professores Doutores Denise 110 
Morado Nascimento, Frederico Canuto e Vanessa Borges Brasileiro. Suplente: Professora Doutorada 
Fernanda Borges de Moraes. DOUTORADO: Titulares: Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura, 
Rita de Cássia Lucena Velloso e Roberto Eustaáquio dos Santos. Suplente: Professora Doutorada Jupira 
Gomes de Mendonça. O Colegiado avaliou a possibilidade de modificação da avaliação do currículo para 



os candidatos ao Doutorado, com sugestão de divulgação prévia de um barema de avaliação, a ser 115 
definido pelo Colegiado, com base no perfil pretendido para os candidatos, retirando esta atribuição da 
Banca Examinadora. A discussão não foi concluída e a definição do Edital com os critérios de avaliação 
do processo seletivo será pautada para a próxima reunião do Colegiado. ITEM 5. SITUAÇÃO DE BOLSA 
DE ESTUDOS – ALUNOS DESLIGADOS. Conforme deliberado em última reunião com relação aos 
alunos do Curso de Mestrado Maria Cecília Vidal Magalhães Lara e Marcel Luís do Carmo Duarte que 120 
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, e a decisão sobre a necessidade de os estudantes 
devolverem dos valores da bolsa de estudos recebida, a Profa. Silke Kapp informou que recebeu somente 
a manifestação do estudante Marcel Duarte, através de correspondência eletrônica datada de 
04/09/2018, “acatando a decisão do Colegiado sobre meu desligamento do programa e estou ciente da 125 
necessidade de restituição dos valores recebidos pela CAPES. Aguardo instruções sobre o procedimento 
para restituição”. Com relação à estudante Maria Cecília Lara, houve somente uma manifestação de 
interesse em justificar sua ausência do Curso nos últimos meses e a não matrícula neste semestre. A 
Profa. Silke Kapp esclareceu que recebeu correspondência do DRCA/UFMG informando que a exclusão 
dos alunos que não efetuaram matrícula no 2º semestre de 2018 será processada no dia 26 de setembro 130 
e que a aluna Maria Cecília Lara foi avisada deste prazo. Neste sentido, o Colegiado decidiu aguardar a 
manifestação da estudante até esta data para deliberar a respeito. A representante discente se 
comprometeu tentar contato com a aluna para se informar sobre a sua situação. ITEM 6. 
REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado deferiu o 135 
requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pelos estudantes: Mestranda Ada Abrantes 
Penna Mc Murtrie aproveitamento da seguinte disciplina, cursada em regime de Disciplina Isolada junto 
ao NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Teoria do projeto do edifício – ARQ808 – 15h/01 
crédito, cursada no 1º semestre/2018 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Mestranda 
Danielle Amorim Rodrigues, aproveitamento da seguinte disciplina, cursada em regime de Disciplina 140 
Isolada junto ao NPGAU: História, análise crítica da arte, arquitetura e cidade, ACR815, 45h/03 créditos, 
cursada no 1º semestre/2018, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Doutorando Luiz Eduardo 
Soares de Araújo, aproveitamento de 8 créditos referente às seguintes disciplinas, cursadas como aluno 
regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada a Arquitetura e 
urbanismo  – ARQ810 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre/2014 com aproveitamento de 95 pontos, 145 
conceito A. Teorias do Espaço e do Planejamento Urbano  – URB803 – 60h/04 créditos, cursada no 2º 
semestre/2014 com aproveitamento de 83 pontos, conceito B. Formação da Rede Urbana Brasileira – 
URB801 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre/2012 com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. 
Mestrando Rafael Prates Yanni aproveitamento das seguintes disciplinas, cursadas em regime de 
Disciplina Isolada junto ao NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Teoria do projeto do edifício – 150 
ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre/2018 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. 
Sistemas de Tecnologia de Informação Aplicados ao Espaço Arquitetônico e Urbano – PRJ814 – 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre/2017 com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. Doutoranda Renata 
Ribeiro Abreu Paranhos, aproveitamento de 8 créditos referente às seguintes disciplinas, cursadas 
como aluna regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: 155 
Arquitetura, cultura e patrimônio cultural – ARQ809 – 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre/2010 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Formação da Rede Urbana Brasileira – URB801 – 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre/2010 com aproveitamento de 91 pontos, conceito A. Tópicos em Bens 
Culturais, Tecnologia e Território I: Conservação e valores – Alois Reigl– ACP809 – 30h/02 créditos, 
cursada no 2º semestre/2010 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Tópicos em Arquitetura e 160 
Urbanismo I: Texto, imagem, técnica e humanismo em Leon Battista Alberti – ARQ808 – 15h/01 crédito, 
cursada no 1º semestre/2011 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Mestranda Renata Salas 
Soares aproveitamento das seguintes disciplinas, cursadas em regime de Disciplina Isolada junto ao 
NPGAU: Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Autogestão na produção social: aproximações teóricas e 
suas práticas – ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre/2017 com aproveitamento de 80 165 
pontos, conceito B. A produção contemporânea do espaço urbano – PRJ818 – 45h/03 créditos, cursada 
no 1º semestre/2017 com aproveitamento de 86 pontos, conceito B. Arquitetura como interface – PRJ815 
– 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre/2016 com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. ITEM 7. 
SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO. A Profa. Silke Kapp 
informou que continua recebendo demanda de estudantes para pesquisas de campo, apresentação de 170 
trabalhos em congressos, e que também recebeu demandas das Profas. Renata Moreira Marquez e Rita 
de Cássia Lucena Velloso de apoio financeiro para realização de eventos sob sua organização. O 
Colegiado reiterou que, considerando a disponibilidade de recursos do NPGAU, as solicitações não 
poderão ser atendidas no momento, considerando a prioridade ao atendimento das demandas de 
convidados externos de Comissões Examinadoras de Defesas de Tese/Dissertação. Havendo saldo 175 
disponível até o final de 2018, será avaliada a possibilidade de atendimento das demais demandas sob a 
forma de reembolso de despesas, conforme critérios de prioridade a serem definidos oportunamente pelo 
Colegiado. Neste momento, a Profa. Fernanda Borges de Moraes pediu licença para se retirar da reunião. 



ITEM. 8. SOLICITAÇÃO DE COTUTELA DE INTERESSE DE LUCAS HENRIQUE MARINHO COSTA 
(UNIVERSIDADE DO PORTO). A Profa. Silke Kapp informou que, conforme deliberado na última reunião, 180 
o estudante Lucas Henrique Marinho Costa encaminhou a documentação solicitada para avaliação de 
seu pedido de realização de cotutela no NPGAU. O estudante também mencionou que, dentre o Corpo 
Docente do NPGAU, o termo de referência da Profa. Vanessa Borges Brasileiro seria aquele com maior 
proximidade com as questões e premissas do seu trabalho. O Colegiado encaminhar o processo de 
solicitação de cotutela do estudante Lucas Henrique Marinho Costa à Profa. Vanessa Brasileiro para 185 
emissão de parecer e manifestação de interesse e disponibilidade em assumir uma eventual orientação 
da tese em regime de cotutela, a ser avaliado na próxima reunião do Colegiado. Em seguida, a Profa. 
Silke Kapp informou que recebeu da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, cópias assinadas do original 
do Convênio de Cotutela Internacional de Tese entre a L’université de Paris I Panthéon-Sorbonne e a 
Universidade Federal de Minas Gerais, de interesse do estudante Inácio Luiz dos Santos Junior, com 190 
vistas à sua admissão no Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da UFMG em regime de cotutela a partir 
do 1º de fevereiro de 2019, sob a supervisão da Profa. Rita Velloso. A Profa. Silke Kapp lembrou que o 
formulário de proposta da cotutela havia sido aprovado pelo Colegiado em 19/12/2017, com solicitação à 
Profa. Rita Velloso de envio de uma minuta do Convênio a ser aprovado em primeira instância na UFMG 
e depois enviado á universidade francesa. O Colegiado decidiu enviar as cópias do original do referido 195 
Convênio para análise da DRI, destacando as seguintes ressalvas: (i) Atualização do nome da Reitora da 
UFMG (o Convênio está em nome do Prof. Jaime Arturo Ramirez); (ii) Artigo 4º - o Convênio prevê o 
mínimo de um semestre para a permanência do estudante em cada universidade (o Colegiado entende 
que este mínimo deve ser de um ano); (iii) Artigo 5º - previsão de pagamento de taxas na UFMG no 
período 2018-2019 (não há cobrança de taxas na UFMG); (iv) Artigo 9º - previsão de designação da 200 
banca examinadora de defesa da tese pelos reitores de ambas as universidades (de acordo com as 
Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG os Colegiados dos Programas têm a prerrogativa de 
designação das bancas examinadoras); (v) Artigo 9º - composição da banca examinadora de defesa da 
tese com quatro a oito membros (o mínimo previsto nas Normas Gerais de Pós-graduação é de cinco 
membros); (vi) Artigo 9º - divisão equalitária entre as duas instituições com as despesas da defesa da 205 
tese (o Programa não dispõe de recursos financeiros para assumir este compromisso); (vii) Artigo 10º - 
previsão de a tese ser escrita em francês, com sumário em português (o Colegiado entende que deve ser 
prevista a tradução do trabalho para o português); (viii) Artigo 11º - necessidade de correção do nome do 
idioma da UFMG (substituir Brazilian por português). ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. A) Mudança de 
orientação. Com a anuência das partes envolvidas, o Colegiado aprovou a mudança de orientação da 210 
doutoranda Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, que passa a ser exercida pela Profa. Maria 
Lucia Malard. B) Solicitação de cancelamento de disciplina. A Profa. Silke Kapp apresentou 
correspondência eletrônica encaminhada pela Profa. Natacha Silva Araújo Rena em 31/08/2018 
informando problemas de saúde na família e solicitando o cancelamento de sua disciplina no NPGAU 
neste semestre e sua oferta no próximo. O Colegiado ponderou sobre os prejuízos ao planejamento de 215 
créditos dos alunos matriculados na disciplina e o fato de a professora não estar ofertando disciplinas 
regularmente junto ao NPGAU e também não se encontrar oficialmente licenciada de suas atividades na 
UFMG. O Colegiado delegou à Profa. Silke Kapp conversar com a Profa. Natacha Rena sobre estas 
ponderações. 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 220 
Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos 
membros do Colegiado. Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018. 


