
Ata da 3ª/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 29 de 
abril de 2019, às 14h30, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os 
seguintes membros do Colegiado: Professoras Doutoras Silke Kapp (Coordenadora) e Renata 
Moreira Marquez (Subcoordenadora). Representantes Docentes: Titulares: Professores André 5 
Guilherme Dornelles Dangelo e Ana Paula Baltazar dos Santos. Representante Discente: Titular: 
Mestranda Taís Freire de Andrade Clark. 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/2019 reunião do Colegiado, realizada em 01/04/2019, e a Ata da Reunião Extraordinária do 
Colegiado, realizada em 23/04/2019. Continuando, a Profa. Silke Kapp solicitou inversão de pauta 10 
priorizando a discussão dos itens que demandavam uma deliberação urgente do Colegiado. Com a 
aprovação dos presentes, foi colocado em discussão o ITEM 4. PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 
INTERNO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES. A Profa. Silke Kapp apresentou as 
candidaturas dos Profs. Daniel Medeiros de Freitas; Maurício José Laguardia Campomori; João 
Bosco Moura Tonucci Filho; Cristiano Cezarino Rodrigues; Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de 15 
Oliveira; Elisângela de Almeida Chiquito Martins e Carlos Alberto Batista Maciel ao Edital Interno de 
Seleção para o credenciamento de professores no NPGAU e o relato da Comissão designada pelo 
Colegiado para elaboração de parecer sobre as candidaturas, composta pelos Professores Doutores 
Silke Kapp, Jupira Gomes de Mendonça e André Guilherme Dornelles Dangelo. À luz da Resolução 
de Credenciamento do NPGAU aprovada pela Câmara de Pós-graduação da UFMG em 03/12/2018, 20 
a Comissão verificou que nenhum candidato atende todos os requisitos necessários para o 
credenciamento como docente permanente. Considerando os termos de referência de pesquisa 
apresentados pelos candidatos e as demandas de áreas de orientação a serem supridas pelo 
NPGAU, a Comissão recomenda ao Colegiado a aprovação do credenciamento na modalidade 
colaborador – mestrado dos Profs. João Bosco Moura Tonucci Filho e Maurício José Laguardia 25 
Campomori. O Colegiado decidiu considerar, além da Resolução de Credenciamento, as normas 
estabelecidas no Edital Interno de Seleção para o credenciamento de docentes e a análise qualitativa 
da produção dos candidatos, segundo os critérios da CAPES de classificação da produção intelectual 
dos Programas de Pós-graduação. Dessa forma, ratificou-se o fato de nenhum candidato atender 
todos os requisitos necessários para o credenciamento como docente permanente. O Colegiado 30 
discutiu a pertinência de ajuste nas diretrizes do credenciamento na modalidade permanente, 
particularmente, o requisito referente à necessidade de o docente ter concluído pelo menos duas 
orientações de pós-graduação stricto sensu, no NPGAU, em outros Programas de Pós-graduação 
credenciados pela CAPES ou em Programas de Pós-graduação estrangeiros reconhecidos pelas 
respectivas instâncias de avaliação. O Colegiado considerou que este item deveria ser flexibilizado e 35 
constar como uma possibilidade e não como um pré-requisito.  Em seguida, o Colegiado retomou a 
análise das candidaturas, e, considerando o perfil dos candidatos, entendeu haver uma perspectiva 
de mudança de seus credenciamentos de colaboradores para a modalidade permanente em um 
curto prazo. Levando em consideração a classificação dos candidatos por meio da análise de suas 
publicações dos últimos quatro anos, realizada pela Comissão (tabela abaixo), o Colegiado deliberou 40 
pela conversão das duas vagas de docente permanente para docente colaborador, e aprovou o 
credenciamento como colaborador – mestrado dos Professores João Bosco Moura Tonucci Filho, Daniel 
Medeiros de Freitas, Elisângela de Almeida Chiquito Martins e Maurício José Laguardia Campomori. 
 

Professor Pontos 
João Bosco Moura Tonucci Filho 19 
Daniel Medeiros de Freitas 17 
Elisângela de Almeida Chiquito Martins 13,5 
Maurício José Laguardia Campomori 12 
Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira 11,5 
Carlos Alberto Batista Maciel 8 
Cristiano Cezarino Rodrigues 3,5 

 45 

Em seguida, conforme discutido anteriormente, o Colegiado decidiu aprovar de imediato o seguinte 
ajuste nos requisitos vigentes para o credenciamento de docentes permanentes: Redação vigente, 
Artigo n° 3º, Item III: Conclusão de pelo menos duas orientações de pós-graduação stricto sensu, no 
NPGAU, em outros Programas de Pós-graduação credenciados pela CAPES ou em Programas de 
Pós-graduação estrangeiros reconhecidos pelas respectivas instâncias de avaliação. Redação 50 
proposta, Artigo n° 3º, Item III: Preferencialmente, conclusão de pelo menos duas orientações de pós-
graduação stricto sensu, no NPGAU, em outros Programas de Pós-graduação credenciados pela 
CAPES ou em Programas de Pós-graduação estrangeiros reconhecidos pelas respectivas instâncias 



de avaliação. Finalizando, o Colegiado decidiu que o próximo Edital de Credenciamento a ser lançado 
deve conter critérios que permitam ao Colegiado decidir sobre as candidaturas considerando os 55 
aspectos contidos na Resolução de Credenciamento e também uma política mais ampla para a 
expansão do corpo docente considerando as demandas de orientação, pesquisa e ensino do NPGAU. 
ITEM 2 HOMOLOGAÇÃO – RECURSOS CONTRA O RESULTADO DAS INSCRIÇÕES NO 
EXAME DE SELEÇÃO/2019. O Colegiado referendou a aprovação dos recursos contra o resultado 
das inscrições no Exame de Seleção/2019 dos seguintes candidatos que tiveram a inscrição 60 
indeferida por erro formal, e que encaminharam a documentação pendente: Candidata ao Mestrado 
Carolina de Sousa Cardoso: envio de cópia do CPF/Documento de Identidade; Candidata ao 
Mestrado Maura Helena Kupidlowsky Fernandes: envio de comprovante do pagamento da taxa de 
inscrições com os valores de 2019; Candidata ao Mestrado Fernanda Nobre Negrão: envio do 
Documento de Identidade; Candidato ao Mestrado Osmar da Fonseca Barros: envio do 65 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição; Candidata ao Mestrado Fernanda Comparth 
Pinheiro Oliveira: envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição; Candidata ao 
Doutorado Isabel Nicolielo: envio de cópia do CPF. Em seguida, o Colegiado referendou o 
indeferimento do recurso do candidato ao mestrado Lourenço Marino Faustino, que teve sua 
inscrição indeferida por apresentar comprovante de proficiência em inglês realizado há mais de 36 70 
meses. O Colegiado referendou o indeferimento do recurso da candidata ao mestrado Ana Clara 
Wagner Reys, que teve sua inscrição indeferida por apresentar comprovante de proficiência em 
inglês realizado no CENEX-FALE/UFMG na área 2 (Ciências Exatas e da Terra, Engenharias). 
Ambos os indeferimentos se basearam no argumento da autonomia das instituições de ensino 
superior para definir os requisitos e critérios exigidos para a admissibilidade de candidatos, inclusive 75 
determinando quais certificados de proficiência em língua estrangeira serão admitidos em seus 
processos seletivos e na garantia dos princípios da ampla concorrência, isonomia e impessoalidade 
do processo seletivo, no qual todos os candidatos devem preencher as exigências do edital, sendo 
inadmissível se estabelecer regra distinta para os recorrentes. ITEM 3 HOMOLOGAÇÃO – 
CANDIDATURAS AOS EDITAIS PRINT/PRPG. O Colegiado aprovou as seguintes inscrições à 80 
Chamada Interna PRPG 02/2019 - Programa de doutorado sanduíche no exterior (PDSE) para PPGs 
da UFMG que participam do programa CAPES/PrInt: (i) “Virtualmente ubíquo: discussões e 
experimentos acerca das implicações socioespaciais das tecnologias de imersão e computação 
ubíqua”, associada ao eixo temático PrInt: Novas tecnologias e fronteiras da ciência (Cidades e 
Territórios), de interesse do doutorando Guilherme Nunes de Vasconcelos, sob supervisão da 85 
Profa. Louise Pelletier, da École de design da UQAM. (ii) “Cidades desviadas: O mal-estar como 
experiência urbana transformativa”, associada ao eixo temático PrInt: Direitos humanos (Cidades, 
territórios e direitos humanos), de interesse da doutoranda Laura Fonseca de Castro, sob 
supervisão do Prof. Mackenzie Wark, da Eugene Lang College of Liberal Arts/The New School for 
Social Research. (iii) “Ressignificâncias da paisagem dentro de um processo de licenciamento 90 
ambiental”, associada ao eixo temático PrInt: Sustentabilidade, manejo de risco e governança 
(Cidades e territórios), de interesse da doutoranda Renata Ribeiro Abreu Paranhos, sob supervisão 
das Profas Maria Isabel Lopez Meza e Pauline Bosredon, respectivamente da Universidad de Chile e 
Université de Lille. O Colegiado aprovou as seguintes inscrições à Chamada Interna PRPG 05/2019 - 
Programa de doutorado sanduíche no exterior (PDSE) para PPGs da UFMG que participam do 95 
programa CAPES/PrInt: (i) “Postsecularity and architecture. Religious spaces, practices and 
imaginary in self-built territories of Belo Horizonte”, associada ao eixo temático PrInt: Direitos 
humanos – cidades e territórios, apresentada pela Profª Denise Morado Nascimento, de interesse do 
Prof. Dr Krzysztof Nawratek - The University of Sheffield, UK. (ii) Mobili[cidades]: conexão, coesão 
e coerência entre territórios e metrópole, associada ao eixo temático PrInt Sustentabilidade, Manejo 100 
de Risco e Governança, Projeto Cidades e Territórios, apresentada pela Professora Jupira Gomes de 
Mendonça, de interesse de Marcelo Cintra do Amaral – PBH. (iii) “Novas tecnologias nas disputas 
pelo Direito à Cidade”, associada ao eixo temático PrInt: Novas tecnologias e fronteiras da ciência – 
Cidades e territórios, apresentada pela Profª Natacha Silva Araújo Rena, de interesse do Prof. Dr. 
Paolo Colosso – FFLCH/USP – IEA/USP – BrCidades – EHESS-Paris. (iv) organização 105 
compartilhada do evento Climate Change, Cultural Heritage and Sustainability, com as 
seguintes mesas de discussões: 1. New technologies for the evaluation of buildings of Museums, 
Monuments and Sustainable Sites; 2. Human Rights: Inclusive Cultural and Natural Heritage; 3. Risks 
of Cultural and Natural Heritage in the Context of Climate Change; 4. Governance and public 
management of cultural assets: strategic actions and evaluation tools, coordenado pelos seguintes 110 
professors credenciados em Programas de Pós-graduação da UFMG: Profa. Yacy Ara Froner – 
PACPS (EA)-UFMG; Prof. Rodrigo Nóbrega – PPG-AMSA; Prof. Luiz Souza – PACPS (EA) e 
PPGArtes (EBA)-UFMG; Profa. Renata Baracho – PACPS (EA) e PPGGOC (ECI)-UFMG; Profa. 
Natacha Rena – PACPS (EA) e NPGAU (EA) – UFMG. ITEM 5. PROCESSO SELETIVO DE 
PROFESSOR VISITANTE E/OU VISITANTE ESTRANGEIRO – NPGAU/PRJ. O Colegiado decidiu 115 



encaminhar a seguinte sugestão de membros para a Comissão de Seleção do Edital Nº 243, de 4 de 
abril de 2019 – Processo seletivo de Professor Visitante e/ou Visitante Estrangeiro – NPGAU/PRJ: 
Professores Silke Kapp (o Colegiado entende que a participação da Professora na Comissão é 
importante considerando seu conhecimento sobre todo o histórico do processo), Mateus de Sousa 
Van Stralen, Rita de Cássia Lucena Velloso, Frederico Canuto, Altamiro Sérgio Mol Bessa e Flávio 120 
de Lemos Carsalade. ITEM 6. REQUERIMENTOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS/PRODUÇÃO 
ACADÊMICA/TRANCAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULA. A) Aproveitamento de Estudos. O 
Colegiado aprovou o requerimento de aproveitamento de estudos encaminhado pelo doutorando 
Cleber Augusto Barreto Corrêa, com a anuência de seu orientador, Prof. Frederico Canuto, 
referente à seguinte disciplina cursada junto ao NPGAU em regime de Disciplina Isolada: Tópicos em 125 
arquitetura e urbanismo II: Arquitetura, arte e epistemologias – ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 
2º semestre de 2016, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. B) Produção acadêmica: O 
Colegiado homologou os requerimentos de produção acadêmica encaminhados pela doutoranda 
Fernanda Alves de Brito Bueno, (i) BUENO, Fernanda Alves de Brito; DANGELO, André Guilherme 
Dornelles. A paisagem vista através do primeiro plano urbano para Ouro Preto/MG. II Jornadas 130 
Internacionales de Investigación sobre paisaje, patrimônio y ciudad. Aproximaciones 
contemporâneas al paisaje urbano. Universidad de Alcalá, abril de 2018. (ii) BUENO, Fernanda Alves 
de Brito. Entre o Sagrado e o Profano: aspectos da Paisagem Cultural de Ouro Preto. XVII 
ENANPUR. São Paulo, 2017. (iii) BUENO, Fernanda Alves de Brito. Conservação de Núcleos 
Urbanos Patrimoniais: O caso de Ouro Preto. 4º Colóquio Ibero-Americano – Paisagem Cultural, 135 
Patrimônio e Projeto. Belo Horizonte, 2016. (iv) BUENO, Fernanda Alves de Brito; SCHETTINO, 
Patrícia Thomé Junqueira; PASCOAL, Gabriela Santos; RIBEIRO, Paula. Reflexão sobre a produção 
arquitetônica em Ouro Preto da segunda metade do séc. XIX ao início do XX: reconhecimento e 
preservação. ArquiMemória 5. Salvador, 2017. C) Trancamento Parcial de Matrícula. O Colegiado 
homologou a aprovação do requerimento de trancamento parcial de matrícula, com justificativa, no 1º 140 
semestre letivo de 2019 da mestranda Janaína Lisiak de França, encaminhado com a anuência da 
orientadora, Profa. Rita Velloso, na disciplina Teoria crítica da arquitetura – PRJ825 – 45h/03 
créditos. O Colegiado homologou a aprovação do requerimento de trancamento parcial de matrícula, 
com justificativa, no 1º semestre letivo de 2019 do mestrando Lucas Andrade Neves Dutra 
Cosendey, encaminhado com a anuência da orientadora, Profa. Vanessa Brasileiro, na disciplina 145 
Discussões metodológicas: Historiografia da arquitetura – PRJ823 – 15h/01 crédito. O Colegiado 
homologou a aprovação do requerimento de trancamento parcial de matrícula, com justificativa, no 1º 
semestre letivo de 2019 da mestranda Gabriela de Faria Pinho, encaminhado com a anuência da 
orientadora, Profa. Jupira Mendonça, na disciplina Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): A 
produção biopolítica do espaço – processos de globalização e disputas territoriais – ARQ822 – 150 
30h/02 créditos. O Colegiado homologou a aprovação do requerimento de trancamento parcial de 
matrícula, com justificativa, no 1º semestre letivo de 2019 do mestrando Rafael Prates Yanni, 
encaminhado com a anuência do orientador, Prof. Renato César Souza, na disciplina Arquitetura, 
tecnologias e culturas digitais – PRJ822 – 45h/03 créditos. O Colegiado homologou a aprovação do 
requerimento de trancamento parcial de matrícula, com justificativa, no 1º semestre letivo de 2019 da 155 
doutoranda Flora Del Rei Lopes Passos, encaminhado com a anuência da orientadora, Profa. 
Raquel Gonçalves, na disciplina Democracias e a cidade – URB807 – 45h/03 créditos. D) 
Prorrogação de prazo de conclusão do curso. A Profa. Silke Kapp apresentou, para homologação 
do Colegiado, solicitação encaminhada por mensagem eletrônica pela Profa. Natacha Silva Araújo 
Rena em 02/04/2019 de seu orientando do Mestrado Bernardo Neves de Paula para prorrogação 160 
até 30 de abril para sua Defesa de Dissertação com a entrega do trabalho à Comissão Examinadora 
até 15 de abril. Considerando o não cumprimento dos prazos estabelecidos na referida 
correspondência, o Colegiado decidiu estabelecer a data limite de 31 de maio de 2019 para a defesa 
da dissertação do estudante, com o encaminhamento, no prazo de uma semana, do formulário de 
inscrição à defesa com a sugestão de membros da Comissão Examinadora. O Colegiado deliberou 165 
que a não realização da Defesa de Dissertação no prazo acima estipulado implicará no desligamento 
do Curso do aluno Bernardo Neves de Paula. Em seguida a Profa. Silke Kapp apresentou o 
formulário de inscrição à Defesa de Tese da doutoranda Marina Ferreira Borges, com a seguinte 
sugestão de membros para a Comissão Examinadora: Titulares: Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos 
Santos (EA-UFMG), Anja Pratschke (USP São Carlos), José Pinto Duarte (Universidade de Lisboa), 170 
Maria Gabriela Caffarena Celani (Unicamp), Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti (Escola Politécnica da 
USP) e Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG). Suplentes: Profs. Drs. Silke Kapp (EA-UFMG) e 
Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira (EA-UFMG). No formulário, é solicitada a defesa da tese 
em 23/08/2019 em função do agendamento do Auditório da Escola de Medicina para a realização da 
apresentação do trabalho, considerando reunir condições para a participação simultânea de dois 175 
professores da Comissão Examinadora via videoconferência (Profs. José Pinto Duarte e Ruy Marcelo 
de Oliveira Pauletti). O Colegiado aprovou a sugestão de Comissão Examinadora e a data da defesa 



da tese. Continuando, a Profa. Silke Kapp apresentou correspondência encaminhada em 29/04/2019 
pela doutoranda Fernanda Alves de Brito Bueno solicitando prorrogação do prazo de sua Defesa 
de Tese até 20 de setembro de 2019 em função de incorporação no trabalho de atividades não 180 
previstas inicialmente que acarretaram alteração de cronograma na pesquisa. O Colegiado aprovou a 
solicitação, com abstenção de voto do Prof. André Dangelo, orientador da estudante. ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO - ATAS DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Mariana Dobbert Tidei intitulada “Claudia Andujar: 
Geografias do corpo”, apresentada em 25/04/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 185 
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 homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Geruza Lustosa de 
Andrade Tibo intitulada “Autoconstrução um verbo: possibilidades de interfaces a partir da prática”, 
apresentada em 15/04/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 190 
Denise Morado Nascimento (orientadora – EA-UFMG), Monique Sanches Marques (UFOP) e 
Luciana da Silva Andrade (UFRJ-via videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de Taís Freire de Andrade Clark intitulada “A luta da 
Izidora por regularização fundiária”, apresentada em 05/04/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), 195 
Maria Fernanda Salcedo Repolês (Faculdade de Direito - UFMG) e Prof. MSc. Tiago Castelo Branco 
Lourenço (EA-UFMG). ITEM 7. OUTROS ASSUNTOS. A) Proposta de curso com a participação 
de professores externos. Os Profs. Ana Paula Baltazar dos Santos e Frederico Canuto 
apresentaram proposta de realização do curso (sob a forma da disciplina de Tópicos em arquitetura e 
urbanismo) “Insurgências decoloniais: geopolítica do conhecimento para outros mundos 200 
possíveis” a ser oferecido no segundo semestre de 2019 por Leo Name e Marcos Britto, ambos do 
Grupo de Pesquisa DALE – Decolonizar a América Latina e seus Espaços, da Universidade Federal 
Latino-Americana (UNILA). O curso está previsto para as duas primeiras semanas de agosto e para 
viabilizar a vinda dos dois professores são solicitadas passagens e diárias por 12 dias. Considerando 
que os recursos de 2019 ainda não foram depositados pela Capes e a previsão de depósito no final 205 
de abril não se confirmou, o Colegiado decidiu aprovar um auxílio de R$ 3.000,00 para cobrir as 
despesas com o curso, utilizando os recursos arrecadados com a taxa de inscrição no Exame de 
Seleção/2019, no caso de os recursos da Capes não serem depositados em tempo hábil, e R$ 
5.000,00, utilizando os recursos da Capes, na hipótese de serem depositados pela agência. B) 
Proposta de organização do Seminário que marca os 25 anos da formulação da Política 210 
Municipal de Habitação de Belo Horizonte. A mestranda Mariana Borel e a doutoranda Marina 
Sanders encaminharam proposta de organização do Seminário que marca os 25 anos da formulação 
da Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte, evento gratuito, aberto à comunidade e que 
também irá compor o escopo de duas disciplinas optativas a serem ofertadas aos alunos de 
graduação no 2º semestre de 2019 com a atuação das estudantes nestas disciplinas na condição de 215 
alunas matriculadas em Estágio Docência (30h) sob a supervisão das Profas. Ana Paula Baltazar 
dos Santos e Rita de Cássia Lucena Velloso. As estudantes solicitam auxílio financeiro ao NPGAU 
na forma de transporte aéreo e terrestre e uma diária para o Prof. João Marcos de Almeida Lopes 
(USINA-CTAH), convidado do evento, e verba para o lanche dos integrantes das mesas redondas 
propostas para o Seminário. O Colegiado aprovou o pagamento das despesas com a vinda do Prof. 220 
João Marcos de Almeida Lopes. C) Prêmio UFMG de Teses. A Profa. Silke Kapp apresentou 
correspondência encaminhada pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG em 29/04/2019 
informando o início dos procedimentos para a concessão dos Prêmios UFMG de Teses, edição 2019, 
pertinente à melhor tese defendida em 2018. A Profa. Silke Kapp listou as teses defendidas junto ao 
NPGAU e o Colegiado decidiu pela indicação da tese de Eugênia Dória Viana Cerqueira intitulada 225 
“Les inégalités d’accès aux ressources urbaines dans les franges périurbaines de Lille et Belo 
Horizonte (Brésil)”, defendida em regime de cotutela com a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Antes de ser feita a indicação da tese à PRPG será realizada consulta à Pró-Reitoria sobre a 
possiblidade de indicação de tese defendida em francês e consulta aos orientadores das teses 
defendidas em 2018 não presentes à reunião sobre o interesse de indicação da tese de seu 230 
orientando ao Prêmio. O Colegiado designou a seguinte Comissão para a formalização da inscrição 
da tese de Eugênia Dória junto à CAPES e PRPG/UFMG: Profs. Drs. Silke Kapp, Renata Moreira 
Marquez e Ana Paula Baltazar dos Santos e André Guilherme Dornelles Dangelo. 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 235 
Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros 
do Colegiado. Belo Horizonte, 29 de abril de 2019. 


