
Ata da 2ª/2019 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 1º de 
abril de 2019, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os 
seguintes membros do Colegiado: Professora Doutora Silke Kapp (Coordenadora). Representantes 
Docentes: Titulares: Professores André Guilherme Dornelles Dangelo e Ana Paula Baltazar dos 5 
Santos. Representante Discente: Titular: Mestranda Taís Freire de Andrade Clark. Convidada: 
Professora Doutora Renata Moreira Marquez. Constatado quorum, a Profa. Silke Kapp iniciou a 
reunião esclarecendo que, conforme discutido e acordado em reuniões anteriores do Colegiado, para 
haver coincidência no período dos mandatos da Coordenação e dos Representantes Docentes, e 
para acerto do calendário de troca de coordenação do NPGAU com o calendário da Capes (em 10 
razão da entrega do relatório anual e das remessas de recursos - ambos ocorrendo em março), ficou 
definido em outubro de 2018, quando da reeleição da Coordenação, que o momento ideal de uma 
nova coordenação assumir seria em abril e que, nesta época, haveria a renúncia da Coordenação e 
dos membros docentes do Colegiado e a realização de novas eleições. A Profa. Silke Kapp 
esclareceu que estava aguardando informações da CAPES a respeito da liberação dos 15 
recursos/2019 para as providências com relação às eleições, considerando que, conforme normas da 
agência, em caso de troca de coordenação, recursos de ano anterior não são repassados para a 
nova coordenação, e, dessa forma, o NPGAU ficaria sem verba para as suas atividades. 
Continuando, a Professora informou que na última semana recebeu mensagem da CAPES a respeito 
da concessão dos recursos de 2019, na ordem de R$90.000,00, e também anunciou a arrecadação 20 
de aproximadamente R$23.000,00 com a taxa de inscrição do Exame de Seleção, e, portanto, as 
eleições já poderiam ser realizadas. Após estes esclarecimentos, a Coordenação e os 
representantes docentes do Colegiado apresentaram formalmente a renúncia aos seus mandatos a 
partir de 1º de junho próximo, incluindo a Profa. Renata Marquez, recém eleita Subcoordenadora, e 
será solicitada à Diretoria da Escola de Arquitetura a expedição de Editais para a eleição da 25 
Coordenação e da recomposição do Colegiado, com mandatos iniciando a partir de 01/06/2019. Em 
seguida, a Profa. Silke Kapp colocou em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi 
aprovada a Ata da 1ª/2019 reunião do Colegiado, realizada em 27/02/2019. Continuando, a Profa. 
Silke Kapp solicitou inversão de pauta priorizando a discussão dos itens que demandavam uma 
deliberação urgente do Colegiado. Com a aprovação dos presentes, foi colocado em discussão o 30 
ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO/2019. O Colegiado 
homologou as inscrições no Exame de Seleção/2019, conforme documento anexo, com a abstenção 
de voto da representante discente, Mestranda Taís Clark, candidata no processo seletivo ao 
Doutorado. O Colegiado decidiu que os eventuais recursos de candidatos que tiveram a inscrição 
indeferida por erro formal serão acatados, no caso de encaminhamento da documentação pendente. 35 
ITEM 4. AVALIAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES. Considerando a Resolução 
vigente que define os critérios para o credenciamento de docentes e a produção acadêmica 
verificada em seu currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento do Professor 
Carlos Antônio Leite Brandão na modalidade colaborador-doutorado. ITEM 5. UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS FINANCEIROS PROEX/CAPES-2018 CONSIDERANDO A FALTA DE PERSPECTIVA 40 
PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS-2019. Conforme relatado no início da reunião, com relação 
ao saldo dos recursos recebidos em 2018, equivalente a R$17.000,00, que não será transferido para 
a nova coordenação, o Colegiado decidiu delegar à Comissão de Gerência do PROEX a distribuição 
deste saldo para as demandas de 2018 ainda não atendidas. ITEM 6. REQUERIMENTOS DE 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS/PRODUÇÃO ACADÊMICA/TRANCAMENTO PARCIAL DE 45 
MATRÍCULA. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou o requerimento de 
aproveitamento de estudos encaminhado pela mestranda Isabela Flach Gomes, com a anuência de 
sua orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, referente à seguinte disciplina cursada junto ao 
NPGAU em regime de Disciplina Isolada: Tópicos em arquitetura e urbanismo II: 
Governamentalidade, insurreição, contra-conduta: o urbano em Michel Foucault – ARQ809 - 30h/02 50 
créditos, cursada no 1º semestre de 2017 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. O 
Colegiado aprovou o requerimento de aproveitamento de estudos encaminhado pelo doutorando 
Tarcísio Gontijo Cunha, com a anuência de sua orientadora, Profa. Denise Morado Nascimento, 
referente às seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do Mestrado do NPGAU: Tópicos em 
arquitetura e urbanismo II: Sistemas de tecnologias de informação aplicadas ao espaço urbano – 55 
ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2009 com aproveitamento de 85 pontos, 
conceito B. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Redação de trabalhos acadêmicos – ARQ809 - 
30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2010 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. 
Arquitetura, tecnologias digitais e culturas contemporâneas – PRJ808 - 45h/03 créditos, cursada no 
1º semestre de 2010 com aproveitamento de 80 pontos, conceito B. Tópicos em arquitetura e 60 
urbanismo II: Geoprocessamento no planejamento e gestão da paisagem urbana e cultural – Turma 
C – ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2010 com aproveitamento de 90 pontos, 



conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Geoprocessamento no planejamento e gestão da 
paisagem urbana e cultural – Turma D– ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2010 
com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” 65 
junto ao NPGAU: A produção contemporânea do espaço urbano – Turma A– PRJ818 - 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2017 com aproveitamento de 87 pontos, conceito B. O 
Colegiado deferiu o aproveitamento de um total de oito créditos, conforme estabelecido no 
Regulamento do NPGAU. O Colegiado aprovou o requerimento de aproveitamento de estudos 
encaminhado pela doutoranda Alba Nélida de Mendonça Bispo referente às seguintes disciplinas 70 
cursadas como aluna regular do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entre o 1º semestre de 2012 e 1º semestre de 
2014: Arte e patrimônio: construção de sentidos– APCS/DG - 15h/01 crédito, cursada com 
aproveitamento de A de conceito. Coleções e acervos: proteção legal e pesquisa– CAPP/DE - 15h/01 
crédito, cursada com aproveitamento de A de conceito. Conservação e requalificação urbana– 75 
CRU/DG - 15h/01 crédito, cursada com aproveitamento de A de conceito. Constituição do campo do 
patrimônio I – CPI/DG - 15h/01 crédito, cursada com aproveitamento de A de conceito. Constituição 
do campo do patrimônio II – CPI/DG - 15h/01 crédito, cursada com aproveitamento de A de conceito. 
Espaço e patrimônio – EP/DG - 15h/01 crédito, cursada com aproveitamento de A de conceito. 
Instrumentos de valoração e identificação do patrimônio cultural– IVIP/DG - 15h/01 crédito, cursada 80 
com aproveitamento de A de conceito. Memória e patrimônio cultural – MPC/DG - 15h/01 crédito, 
cursada com aproveitamento de A de conceito. O Colegiado deferiu o aproveitamento de um total de 
oito créditos, conforme estabelecido no Regulamento do NPGAU. O Colegiado aprovou o 
requerimento de aproveitamento de estudos encaminhado pela doutoranda Isabela Cristina de 
Assis Berg, com a anuência de sua orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, referente às 85 
seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do Mestrado do NPGAU: Arquitetura, Cidade e 
Ciências Humanas – ACR817 - 60h/04 créditos, cursada no 2º semestre de 2015 com 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Arquitetura, 
Cidade e Ciências Humanas Módulo II – ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2016 
com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Arquitetura, 90 
Cidade e Ciências Humanas Módulo III – ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2016 
com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de 
aproveitamento de estudos encaminhado pelo doutorando Manfredo Frederico Felipe Hoppe, com 
a anuência de seu orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, referente às seguintes 
disciplinas cursadas como aluno regular do Mestrado em Engenharia Civil do CEFET/MG: 95 
Metodologia de Pesquisa – 2PMEC010 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2013 com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tecnologia das construções – 2PMEC014 - 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2013 com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Seminários 
– 2PMEC013 - 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2013 com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. Disciplina cursada em regime de “Disciplina Isolada” junto ao Mestrado em Ambiente 100 
Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG: Arquitetura, cultural e patrimônio cultural – Turma B– 
ACP809 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2018 com aproveitamento de 91 pontos, 
conceito A. O Colegiado deferiu o aproveitamento de um total de oito créditos, conforme estabelecido 
no Regulamento do NPGAU. B) Produção acadêmica: O Colegiado homologou os requerimentos 
de produção acadêmica encaminhados pelo doutorando Hélio Passos Rezende: (i) REZENDE, H. 105 
P.; BALTAZAR, A. P. Estratégias digitais de arte-educação no contexto sócio-espacial cotidiano. IV 
Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior. Belo Horizonte, 2 a 5 de abril de 2019 
(trabalho aceito). (ii) Dinâmicas sócio-espaciais e interculturalidade do povo Gavião Kyikatêjê: a 
urbanização como causa. Congresso Internacional de Desenvolvimento Regional do programa de 
pós-graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da UEMA. São Luís/MA, 10 a 14 de 110 
dezembro de 2018. O Colegiado homologou os requerimentos de produção acadêmica 
encaminhados pela doutoranda Alice Viana de Aráujo: (i) ARAÚJO, Alice Viana de. Espaço público 
e preservação do patrimônio histórico: A posição das cartas patrimoniais sobre a salvaguarda dos 
espaços públicos ao longo do tempo. In: XVIII ENANPUR, 2019. Tempos em/de Transformação – 
Utopias. Natal: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 115 
Regional, 2019 (trabalho aceito). (ii) ARAÚJO, Alice Viana de. Funções dos espaços públicos na 
cidade contemporânea. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 25, n. 37, 1º 
semestre de 2019 (aceito para publicação). O Colegiado aprovou o requerimento de produção 
acadêmica encaminhado pela doutoranda Helena d’Agosto Miguel Fonseca, com a anuência de 
sua orientadora, Profa. Raquel Garcia Gonçalves: FONSECA, H. A. M.; GONÇALVES, R. G. 120 
Possibilidades contra-hegemônicas: reinventar a política é possível? V!RUS, São Carlos, n. 17, 2018 [on line]. 
Disponível em: <ht tp: / /www.nomads.usp.br/v i rus17/?sec=4&item=8&lang=pt>.  Acesso 
em:  25 Jan.  2019.  O Coleg iado aprovou os requer imentos de produção acadêmica 
encaminhados pela doutoranda Flora d’El Rei Lopes Passos: (i) PASSOS, Flora. A festa dentro de 



um povo: direito à apropriação nos territórios atingidos pelos rejeitos minerais do Fundão, em 125 
Mariana-MG. In: I Congresso do Direito ao Patrimônio Cultural, 2018, Ouro Preto, MG. Anais... Ouro 
Preto: UFOP, 2018. (ii) PASSOS, Flora; COELHO, Polyana; DIAS, Adelaide. (Des)territórios da 
Mineração: planejamento territorial a partir do rompimento em Mariana, MG. Cadernos Metrópole, 
São Paulo, v. 19, n. 38, jan./abr. 2017, pp. 269-297. (iii) PASSOS, Flora; NOGUEIRA, Rodrigo. A 
função social do patrimônio cultural: o que podemos aprender em Habana Vieja, Cuba? In: I Colóquio 130 
do NEALUMI- Núcleo de Estudos da Arte Luso Mineira, 2018, Ouro Preto, MG. Anais... Ouro Preto: 
NEALUMI/IFMG, 2018. (iv) PASSOS, Flora. Espaços (com)sentidos? Gestão do Patrimônio Cultural 
em Mariana/MG. In: XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2018, Rio de Janeiro, RJ. 
Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 2018. O Colegiado indeferiu o seguinte requerimento da estudante, 
considerando não ser a primeira autora do trabalho: NOGUEIRA, Rodrigo; PASSOS, Flora. 135 
Arquitetura “colonial” de Ouro Preto: preciosa por ser negra. In: I Encontro Internacional do Grupo de 
Estudos Multidisciplinares em Urbanismo e Arquitetura do Sul – MALOCA, 2017, Foz do Iguaçu, PR. 
Anais... Foz do Iguaçu: MALOCA, 2017, n. 1, p. 104-112. C) Trancamento Parcial de Matrícula. O 
Colegiado homologou a aprovação do requerimento de trancamento parcial de matrícula no 1º 
semestre letivo de 2019 da mestranda Natália de Sousa Moura, encaminhado com a anuência do 140 
orientador, Prof. Frederico Canuto, na disciplina TEA IV: Corpos espetaculares, corpos invisíveis: 
arte atual na América Latina – EBA814 – 60h/04 créditos. O Colegiado homologou a aprovação do 
requerimento de trancamento parcial de matrícula no 1º semestre letivo de 2019 da doutoranda 
Camila Matos Fontenele, encaminhado com a anuência da orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar, 
na disciplina TEA IV: Corpos espetaculares, corpos invisíveis: arte atual na América Latina – EBA814 145 
– 60h/04 créditos. ITEM 7. OUTROS ASSUNTOS. A) Renovação dos CAs do CNPq. A Profa. Silke 
Kapp apresentou correspondência encaminhada pela ANPUR – Associação Nacional de Pós-
graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, datada de 20/03/2019, solicitando a 
indicação de três nomes para vaga disponível no Comitê de Assessoramento do CNPq da área de 
Arquitetura e Urbanismo. Após consulta à lista de elegíveis, o Colegiado decidiu pela seguinte 150 
indicação: Professores Maria Lucia Malard (UFMG), Denise Barcellos Pinheiro Machado (UFRJ) e 
José Simões de Belmont Pessôa (UFF). B) Candidatura CAPES-PRPG/PrInt. O Colegiado do 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo aprovou a inscrição à CHAMADA 
INTERNA PRPG 04/2019 - PROGRAMA DE PROFESSOR(A) VISITANTE DO EXTERIOR (PVE) 
PARA PPGs DA UFMG QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CAPES/PRINT da proposta “SEA 155 
como state-of-the-art e GEODESIGN como state-of-the-design para a gestão territorial no 
Quadrilátero Ferrífero, MG / SEA as state-of-the-art and GEODESIGN as state-of-the-design for 
territorial management in Quadrilátero Ferrífero, MG”, associada ao eixo temático PRINT: Novas 
Tecnologias e Fronteiras da Ciência, coordenada pela Profª Ana Clara Mourão Moura, do NPGAU, 
para a candidatura à seleção de bolsa de Professor(a) Visitante do Exterior - PVE de interesse do 160 
Prof. Michele Campagna, Itália. C) Reunião PRPG. A Profa. Renata Marquez fez um breve relato 
da reunião promovida pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG com os Coordenadores de 
Programas no último dia 28 de março para planejamento das ações da PRPG em 2019. A Professora 
informou que na primeira parte da reunião foi feita uma apresentação dos editais lançados pela 
PRPG no âmbito do Programa CAPES/PrInt e esclarecidas dúvidas dos presentes. Na ocasião, o 165 
Prof. Fabio Alves, Pró-Reitor de Pós-graduação, se mostrou bastante confiante com o projeto, 
informando ainda a expectativa de que os próximos editais (para 2020) sejam lançados no meio 
deste ano para que os programas tenham mais tempo para construir suas propostas. Na segunda 
parte da reunião, foi discutida a proposta de autoavaliação dos programas de pós-graduação da 
UFMG que será instrumento para a avaliação dos programas pela CAPES. A Profa. Renata Marquez 170 
irá repassar aos membros do Colegiado as anotações que fez no decorrer da reunião. D) 
Representação no Conselho Municipal de Habitação. A doutoranda Marina Sanders Paolinelli 
encaminhou correspondência ao Colegiado, datada de 25/03/2019, informando que tem participado 
das reuniões do Conselho Municipal de Habitação nos últimos dois anos, principalmente devido à 
sua atuação no Coletivo Habite a Política - do qual fazem parte militantes do segmento sindical, 175 
acadêmico e popular, e manifestando seu interesse em representar a Escola de Arquitetura no 
Conselho na categoria instituições de ensino superior. O Colegiado apoiou a indicação da 
doutoranda, que será informada pela Coordenadora na próxima reunião da Congregação da Escola 
de Arquitetura, caso não haja impedimento legal para a indicação de representantes discentes. E) 
Solicitações de prorrogação do prazo de conclusão do curso. A Profa. Silke Kapp apresentou 180 
correspondência encaminhada por sua orientanda do mestrado Maria Cecília Vidal Magalhães 
Lara, datada de 25/03/2019, solicitando nova dilatação do prazo para sua Defesa de Dissertação e 
mudança de orientação, relatando os problemas de saúde, devidamente atestados, que justificam o 
pedido. Por unanimidade, o Colegiado indeferiu a solicitação de nova prorrogação de prazo para a 
conclusão do Mestrado da estudante, considerando a ausência de resposta a todos os esforços do 185 
Programa para contactá-la no último ano, e os prejuízos coletivos de uma nova prorrogação para a 



avaliação do Programa pela CAPES. Com relação à bolsa de estudos recebida pela mestranda da 
CAPES, o Colegiado irá recomendar à agência a não devolução dos valores, considerando os 
atestados médicos apresentados em sua correspondência. Em seguida, a Profa. Silke Kapp 
apresentou correspondência da doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva, datada de 190 
29/03/2019, ratificando seu pedido de prorrogação do prazo de Defesa de Tese até agosto de 2019, 
justificados por problemas de saúde, relatados e atestados em correspondência enviada ao 
Colegiado em dezembro último. A orientadora da estudante, Profa. Celina Borges Lemos, assina a 
correspondência chancelando o pedido. O Colegiado entrou em contato coma Profa. Celina Borges, 
solicitando sua presença à reunião para esclarecer, sobretudo, sobre a perspectiva de a aluna 195 
defender a tese em agosto, caso o Colegiado defira a solicitação. A Profa. Celina Borges fez um 
relato sobre a situação da estudante e o andamento de sua pesquisa, e afirmou que a aluna 
necessita do prazo solicitado para defender sua tese, entendendo que não há condições de este 
prazo ser antecipado. Considerando o parecer da orientadora, o Colegiado aprovou a prorrogação do 
prazo de defesa de tese da doutoranda Vanessa Regina Freitas da Silva até 30 de agosto de 2019. 200 
ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS DE TESE/ QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 
homologou a declaração do Prof. José dos Santos Cabral Filho, orientador, atestando a realização 
das correções solicitadas pela Comissão Examinadora na Defesa de Tese de Hélio Passos 
Rezende intitulada “Resistência dos índios Gavião Kyikatêjê: Por uma educação sócio-espacial 
coletiva” realizada em 28/09/2018. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Tadeu 205 
Starling Perdigão intitulada “Tradição urbanística monumental: repercussões da experiência 
francesa do século XVIII até a era Napoleônica na atuação de Grandjean de Montigny no Rio de 
Janeiro no século XIX”, apresentada em 22/03/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), André Guilherme 
Dornelles Dangelo (EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Denise Marques Bahia 210 
(PUC-MG) e Claudio Listher Marques Bahia (PUC-MG). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Doutorado de Lessandro Lessa Rodrigues intitulada “Atividade 
industrial, ação estatal e estruturação urbana: o caso da FIAT em Betim”, apresentada em 
27/02/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de 
Mendonça (orientadora – EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Aráujo (EA-UFMG) e Geraldo 215 
Magela Costa (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de 
Doutorado de Joviano Gabriel Maia Mayer intitulada “Rolezinho cartográfico: sobre o comum das 
resistências em tempos de guerrilha de bisturi”, apresentada em 28/02/2019 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-
UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG). O 220 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Karina Machado de 
Castro Simão intitulada “Espaço público: práticas sociais, conflitos urbanos e direito à cidade”, 
apresentada em 14/03/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Raquel Garcia Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), Alexandra do Nascimento Passos (Centro 
Universitário UNA) e Paula Barros (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 225 
Qualificação de Doutorado de Flávio José Rodrigues de Castro intitulada “Biografias regionais: 
como as cidades médias se formam e conquistam territórios”, apresentada em 27/03/2019 e 
“Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Silke Kapp (orientadora – EA-
UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG). O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Danilo de Carvalho 230 
Botelho Almeida intitulada “O éthos urbanístico do Acaba Mundo”, apresentada em 28/03/2019 e 
“Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos Santos 
(orientador – EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Aráujo (EA-UFMG), Tito Flávio Rodrigues 
de Aguiar (UFOP) e Carlos Roberto Monteiro de Andrade (USP São Carlos – via videoconferência). 
O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Daniela Batista 235 
Lima Barbosa intitulada “A casa Belo-horizontina nos seus primórdios: Significados e 
representações no modo de morar moderno”, apresentada em 29/03/2019 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), 
Marcia Maria Cavalieri (EA-UFMG) e Adson Cristiano Bozzi Ramatis Lima (UEM). O Colegiado 
homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de Laís de Kunzendorff e Souza 240 
Lima intitulada “Os impactos das redes sociais digitais para o desenvolvimento sócio-espacial do 
vilarejo de Caraiva, Bahia”, apresentada em 29/03/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador – EA-UFMG), Celina Borges 
Lemos (EA-UFMG) e Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (UEMG). ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE 
DESIGNAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE TESE/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 245 
referendou a aprovação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese em regime de cotutela de 
Patrícia Capanema Alvares Fernandes, composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça 
(Orientador – EA-UFMG), Viviana d’Auria (Orientadora – KU Leuven/Bélgica), Bruno de Meulder 



(Coorientador – KU Leuven/Bélgica), Eliana Rosa de Queiroz Barbosa (KU Leuven/Bélgica), Joris 
Scheers (KU Leuven/Bélgica), Bernard Declève (UC Louvain/Bélgica), Peter Gotsch (NTNU/Noruega) 250 
e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a designação da Comissão 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Mariana Dobbert Tidei, composta pelos Profs. Drs. Renata 
Moreira Marquez (Orientadora – EA-UFMG), Frederico Canuto (EA-UFMG), Carlos Henrique Rezende 
Falci (EBA-UFMG) e Sérgio Donizete Faria (IGC-UFMG). O Colegiado referendou a aprovação da 
Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado de Geruza Lustosa de Andrade Tibo, composta 255 
pelos Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (Orientadora – EA-UFMG), Luciana Andrade (UFRJ) e 
Monique Sanches (UFOP). O Colegiado aprovou, com abstenção de voto da representante discente, a 
designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Taís Freire de Andrade Clark, 
composta pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (Orientadora – EA-UFMG), Maria Fernanda 
Salcedo Rapolês (Faculdade de Direito-UFMG) e Prof. MSc. Tiago Castelo Branco Lourenço (EA-UFMG). 260 
O Colegiado referendou a aprovação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Maria 
Luisa Carneiro Chaves, composta pelos Profs. Drs. Paula Barros (Orientadora – EA-UFMG), Jupira 
Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Luciana Andrade (PUC MG). 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 265 
EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. 
Belo Horizonte, 1º de abril de 2019. 


