
Ata da 6ª/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 26 de 
agosto de 2019, às 14h, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os 
seguintes membros do Colegiado: Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos 
(Coordenadora) e Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador). Representantes Docentes: Titulares: 5 
Professores André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio dos 
Santos. Representante Discente: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Constatado quorum, a 
Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou a reunião informando os nomes dos novos 
representantes discentes no Colegiado, na Comissão de Gestão do PROEX/CAPES, Comissão de 
Bolsas e Comissão da Biblioteca da Escola de Arquitetura: Colegiado do NPGAU: Titular: Valéria 10 
Sávia Tomé França; 1º Suplente: Camila Diniz Bastos; 2º Suplente: Danilo Caporalli Barbosa. 
Comissão de Gestão do PROEX: Titular: Luna Esmeraldo Lyra; 1º Suplente: Alice Rennó Werner 
Soares. Comissão de Bolsas: Titular: Alice Rennó Werner Soares; 1º Suplente: Juliana Godoy 
Corrêa de Araújo. Comissão da Biblioteca da EA/UFMG: Titular: Paula de Souza Carmo Lobato; 1º 
Suplente: Fernanda Comparth Pinheiro Oliveira. A Profa. Ana Paula Baltazar deu boas vindas aos 15 
novos representantes discentes e, em seguida, solicitou que o item relativo ao EXPEDIENTE DA 
PAUTA não fosse votado considerando que os presentes não haviam feito uma leitura prévia das 
Atas a serem aprovadas. Continuando, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão os demais 
itens da pauta. ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO – ATAS DE DEEFSA DE 
TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de 20 
Ramon Paes Guimarães, intitulada “Raciocínio construtivo, criatividade e ensino-aprendizagem em 
arquitetura”, apresentada em 30/07/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Maria Lucia Malard (Orientadora-EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG), 
Maurício José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Roxane Sidney Resende de Mendonça (IFMG) e 
Maria Cristina Ramos de Carvalho (CEFET-MG). O Colegiado homologou com ressalva a Ata de 25 
Defesa de Tese de André Reis Penido, intitulada “Programas projetivos: uma visão panorâmica dos 
gregos aos modernos, suas características, princípios e fundamentos”, apresentada em 31/07/2019 e 
“Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade 
(Orientador-EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Roberto Luis de Melo Monte-
Mór (FACE-UFMG), Altino Barbosa Caldeira (PUC MG) e José de Souza Brandão (UFPE). O 30 
Colegiado lembrou que a defesa da Tese de André Reis Penido foi permitida excepcionalmente com 
a condição de que, posteriormente à defesa, fossem apresentadas as duas publicações que são 
regulamentadas como obrigatórias para a obtenção do título de doutor, pois caso não fosse cumprida 
a data limite para a defesa, já prorrogada por 12 meses pelo Colegiado, o candidato seria desligado 
do programa. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Gustavo Resgala Silva, 35 
intitulada “Práticas de finanças solidárias como práticas urbanas: uma análise das ações dos bancos 
comunitários de desenvolvimento”, apresentada em 31/07/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Luis de Melo Monte-Mór (Orientador-FACE-
UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), Sibelle Cornélio Diniz (FACE-UFMG), Luciana 
Correa do Lago (IPPUR-UFRJ) e Fernando Batista Pereira (ICSA-UNIFAL). O Colegiado homologou 40 
a Ata de Defesa de Tese de David Prado Machado, intitulada “A privatização da fé: capelas 
domésticas nas Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX”, apresentada em 06/08/2019 e “Aprovada” 
pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. André Guilherme Dornelles Dangelo 
(Orientador-EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Adalgisa Arantes Campos (FAFICH-
UFMG), Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira (UFRJ) e Eduardo Pires de Oliveira (Universidade de 45 
Lisboa). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Isabel Campos Caldeira 
Brant, intitulada “Construção de ideias no processo de projeto de arquitetura”, apresentada em 
29/07/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Maria Lucia 
Malard (Orientadora-EA-UFMG), Paula Barros (EA-UFMG) e Claudio Listher Marques Bahia (PUC 
MG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Thiago Barbosa de Campos, 50 
intitulada “Retomar a terra: como ser indígena na Região Metropolitana de Belo Horizonte”, 
apresentada em 31/07/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Frederico Canuto (Orientador-EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Luis Roberto de Paula (UFABC). 
O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Cristiane Borda Pinheiro, intitulada 
“Uma história das políticas recentes de manejo das águas pluviais em Belo Horizonte: novos 55 
caminhos em meio a velhas práticas”, apresentada em 09/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos Santos (Orientador-EA-UFMG), 
Márcio Benedito Baptista (EE-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Margarete 
Maria de Araújo Silva (EA-UFMG – por meio de videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de 



Defesa de Dissertação de Marina Vale Viegas, intitulada “A reurbanização das áreas contíguas ao 60 
complexo urbanístico High Line (NY)”, apresentada em 14/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Celina Borges Lemos (Orientadora-EA-UFMG), Rita de 
Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Anderson Antônio 
Horta (UNI-BH). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Doutorado de Isis 
Meireles Rodrigues Sampaio, intitulado “Narrativas da paisagem cultural e urbana de Paranaíba-PI: 65 
Contradições, permanências e prospecções”, apresentada em 07/08/2019 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Celina Borges Lemos (EA-UFMG-Orientadora), 
Maria Cristina Villefort Teixeira (EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e 
Camila Marques Zyngier (UFMG-Izabela Hendrix). O Colegiado homologou a Ata do Exame de 
Qualificação de Doutorado de Raquel Tomanik, intitulado “À margem da cidade ou à margem da lei? 70 
Controvérsias e desafios para a regulação dos condomínios fechados”, apresentada em 09/08/2019 
e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça 
(EA-UFMG-Orientadora), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e Daniel Gaio 
(Faculdade de Direito-UFMG). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de 
Doutorado de Lorena Leite, intitulado “O sistema defensivo de Florianópolis-SC”, apresentada em 75 
19/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. André Guilherme 
Dornelles Dangelo (DA-UFMG-Orientador), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Beatriz Picolotto 
Siqueira Bueno (FAU-USP – por meio de videoconferência) e Tiago C. P. dos Reis Miranda 
(Universidade de Évora – por meio de videoconferência). O Prof. André Dangelo sugeriu que na 
Assembleia dos docentes que será realizada em breve fosse discutida a possibilidade de incluir no 80 
artigo relativo ao Exame de Qualificação a aprovação condicionada à reapresentação do trabalho em 
determinado prazo. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou da discussão ocorrida em reunião passada 
sobre a importância de se discutir também a necessidade de inclusão de professores credenciados 
em programas de pós-graduação como membros externos das bancas. O Colegiado homologou a 
Ata do Exame de Qualificação de Doutorado de Guilherme Ferreira de Arruda, intitulado 85 
“Pedagogia sócio-espacial para a democracia radical: apontamentos para a democratização 
societária por meio de interfaces”, apresentada em 07/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-Orientadora), 
Silke Kapp (EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Andityas Soares de Moura 
Costa Matos (Faculdade de Direito-UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO - BANCAS 90 
EXAMINADORAS DE DEFESAS DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 
homologou a aprovação das seguintes Bancas Examinadoras: DEFESA DE TESE: Discente: Erica 
Azevedo da Costa e Mattos. Comissão Examinadora: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho 
(orientador – EA-UFMG), Isabel Medero Rocha (UFPB), Themis Fagundes (UFSC), Ana Paula 
Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Sandro Canavezzi de Abreu (EA-UFMG). QUALIFICAÇÃO DE 95 
DOUTORADO: Discente: Diego Fagundes da Silva. Comissão Examinadora: Profs. Drs. José dos 
Santos Cabral Filho (orientador – EA-UFMG), Isabel Medero Rocha (UFPB) e Themis Fagundes 
(UFSC). Discente: Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo. Comissão 
Examinadora: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (orientador – EA-UFMG), Silke Kapp (EA-
UFMG) e Anja Pratschke (IAU-UPS). QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO: Discente Alícia Maria Pires 100 
Nunes. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Silke Kapp (EA-UFMG-Orientadora), Marluce Wall 
(UEMA) e Renata Marquez (EA-UFMG). O Colegiado aprovou o financiamento da participação da 
professora da UEMA, considerando a priorização de sua participação na qualificação em relação à 
defesa final da dissertação. Discente Mariana Barbosa Miranda Borel. Comissão Examinadora: 
Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG-Orientadora), Silke Kapp (EA-UFMG), João 105 
Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP) e Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG). A Profa. Ana 
Paula Baltazar esclareceu que o Prof. João Marcos já estará em Belo Horizonte na data da 
qualificação, não implicando em gastos extras para o NPGAU. Discente Natália de Sousa Moura. 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Frederico Canuto (EA-UFMG-Orientador), Gabriela Leandro 
Pereira (UFBA – por meio de videoconferência) e Renata Moreira Marquez (EA-UFMG). Discente 110 
Renata Salas Soares. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (EA-UFMG-
Orientadora), Ana Gomes (FAE-UFMG) e Gisela Barcellos (EA-UFMG). Discente Mikael José 
Guedes Alves. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Celina Borges Lemos (EA-UFMG-Orientadora), 
Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Liszt Vianna Neto (PUC MG). Discente Isabella Flach 
Gomes. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG-Orientadora), 115 
Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Ricardo Fabrino Mendonça (FAFICH-UFMG-por meio 
de videoconferência). ITEM 3. SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO. A Profa. Ana Paula Baltazar leu a correspondência eletrônica 



encaminhada pelo Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór em 18/08/2019, solicitando prorrogação de 
três meses no prazo de defesa de tese de seu orientando Wellington Cançado Coelho para garantir 120 
a qualidade do trabalho. O Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de defesa de tese de 
Wellington Cançado Coelho até novembro de 2019, impreterivelmente. Em seguida, a Profa. Ana 
Paula Baltazar leu a correspondência eletrônica encaminhada pela doutoranda Mariana de Moura 
Cruz em 19/08/2019, com a anuência de sua orientadora, Profa. Natacha Silva Araújo Rena, 
solicitando prorrogação de quatro meses no prazo de defesa de tese para conclusão de atividades 125 
não previstas no planejamento inicial. A Coordenadora esclareceu que o prazo de defesa de tese da 
estudante, inicialmente estabelecido para 31/07/2019, sofreu uma prorrogação de quatro meses em 
função de licença maternidade no período de março a junho de 2019. Esclareceu também que no 
início de agosto, em resposta à solicitação do NPGAU sobre o andamento dos trabalhos dos 
bolsistas para renovação das bolsas, a orientadora atestou que “o desenvolvimento do trabalho da 130 
estudante indica a defesa de sua tese no prazo estabelecido no Regulamento do NPGAU”. O 
Colegiado recomendou a manutenção do prazo atual para a realização da defesa de tese (até 
31/11/2019), com a possibilidade de extensão deste prazo até o final de dezembro de 2019, 
sugerindo à estudante e sua orientadora que sejam observadas com a devida antecedência as 
dificuldades de composição de banca examinadora nesta época do ano. Finalizando a discussão do 135 
item, a Profa. Ana Paula Baltazar leu a correspondência encaminhada pela doutoranda Vanessa 
Regina Freitas da Silva em 26/08/2019, solicitando prorrogação do prazo de defesa de tese até o 
final do presente semestre letivo, justificado por motivos de saúde. A Professora alertou que a 
estudante não anexou atestado médico comprovando os motivos alegados. O Colegiado entendeu 
que a documentação entregue pela discente não era suficiente para uma tomada de decisão e 140 
convidou sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, para participar da reunião e relatar a situação 
da doutoranda junto ao Curso. A Profa. Celina Borges Lemos esclareceu que não teve contato com a 
discente desde a reunião do Colegiado de 1º de abril de 2019, quando empenhou sua palavra de que 
a aluna concluiria o curso em agosto de 2019, e, com base em seu depoimento, o Colegiado aprovou 
a prorrogação do prazo de defesa até 30/08/2019. A Professora destacou que tentou contato com a 145 
estudante por mensagem eletrônica neste período, sem sucesso. Continuando, a Profa. Celina 
Borges Lemos informou que conversou a pouco com a aluna, que novamente externou os problemas 
de saúde que tem enfrentado, e declarou que tinha produzido desde abril aproximadamente 200 
páginas de sua tese. A Profa. Celina Borges Lemos lamentou que a estudante não tenha se 
comprometido com a palavra que ela empenhou junto ao Colegiado, mas continua à disposição para 150 
acompanhá-la na finalização da tese. Com base na exposição da Profa. Celina Borges, o Colegiado 
decidiu solicitar à discente Vanessa Regina Freitas da Silva a entrega imediata do que foi produzido 
até então para análise de sua orientadora. Para subsidiar qualquer decisão a respeito do pleito, em 
caráter absolutamente excepcional, considerando as prorrogações de prazo já concedidas à 
estudante, o Colegiado decidiu solicitar à discente a entrega, até 6 de setembro próximo, de laudo de 155 
sua psiquiatra atestando suas condições clínicas atuais para desenvolvimento e finalização da tese, 
que fundamentará, junto com parecer da Profa. Celina Borges sobre o material produzido pela 
estudante, a decisão do Colegiado. O Colegiado abordou a possibilidade de a estudante ser 
desligada do curso e retomar os estudos quando estiver em condições e, considerando laudo 
médico, recomendar à Capes a não devolução dos valores de bolsa de estudos recebidos no período 160 
de outubro de 2014 a julho de 2018, suspensa no período de setembro a dezembro de 2017 para 
realização de estágio no exterior, também com bolsa da Capes. ITEM 4. SOLICITAÇÃO DE 
APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO EM INGLÊS. O Colegiado homologou a aprovação da 
solicitação da mestranda Ada Abrantes Penna Mc Murtrie, encaminhada em 09/07/2018 com a 
anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lucia Malard, para redação e defesa de sua dissertação 165 
em língua inglesa, considerando a realização de trabalho de campo na University College London, 
financiado com bolsa de estudos, durante o período de um ano (setembro de 2019 a setembro de 
2020). O Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos manifestou sua opinião favorável à discussão, na 
Assembleia de docentes, de alteração da redação da Resolução do NPGAU que regulamenta o uso 
da língua estrangeira em teses e dissertações, com a inclusão de artigo estabelecendo que, neste 170 
caso, a dissertação também deva ter uma versão em português. ITEM 5. INFORMES - COLETA DE 
DADOS NO EXTERIOR – BOLSISTAS. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou documentação 
entregue pela doutoranda Renata Ribeiro Abreu Paranhos, bolsista CAPES, com a anuência de 
seu orientador, Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, informando a realização de uma viagem à França no 
período de 20 de outubro de 2019 a 20 de janeiro de 2020 para complementação de seus estudos na 175 
Université de Lille, sob a orientação dos professores Pauline Bosredon e Frédéric Dumont. A 
doutoranda Ana Paola da Silva Alves também encaminhou correspondência, datada de 19/08/2019, 



com anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia Gonçalves, comunicando a realização de 
uma viagem a Portugal no período de 1º de março a 31 de dezembro de 2020 para realização de 
estágio no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sob a orientação do Prof. Dr. 180 
Tiago Castela. A estudante não recebe bolsa de estudos das agências financiadoras do NPGAU. 
ITEM 6. COTA DE BOLSA PÓS-DOUTORADO PNPD/CAPES – RENOVAÇÃO OU LANÇAMENTO 
DE EDITAL. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou relatório da bolsista do Programa Nacional de 
Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, Ana Paula Silva de Assis, datado de 24/08/2019, apresentando o 
relatório de atividades da bolsa recebido no período de 01/10/2018 a 30/09/2019 e solicitando a 185 
renovação de sua bolsa pelos motivos alegados no relatório. Com base nos argumentos 
apresentados e na regulamentação da bolsa PNPD-CAPES, que permite a duração máxima da bolsa 
até 60 meses, na modalidade A, destinada a brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e 
portadores de visto temporário, o Colegiado decidiu pela renovação da bolsa de estudos da 
pesquisadora Ana Paula Silva de Assis até julho de 2020, quando será lançado novo Edital para a 190 
bolsa PNPD-CAPES e também Edital geral para a realização de residência pós-doutoral no NPGAU 
sem bolsa. O Prof. Altamiro Bessa comentou que a USP possui regras bem definidas para o pós-
doutoramento e que todo o processo de seleção e aprovação do relatório do pesquisador é avaliado 
por pareceristas externos. O Colegiado solicitou ao Prof. Altamiro verificar estas normas da USP 
quando da elaboração do edital do NPGAU. ITEM 7. DEMANDAS DE AUXÍLIOS FINANCEIROS. A 195 
Profa. Ana Paula Baltazar apresentou quadro resumo com as demandas recebidas de alunos e 
professores de auxílio financeiros para atividades previstas até 2020 e proposta de calendário para a 
apresentação de pedidos de auxílio: 

Período para solicitação Data de realização da atividade 
1 a 31 de Agosto Dezembro, janeiro e fevereiro 
1 a 30 de Novembro Março, abril e maio 
1 a 28 de Fevereiro Junho, julho, agosto 
1 a 31 de Maio Setembro, outubro, novembro 

 
Em seguida, considerando a necessidade de recomposição da Comissão de Gerência do 200 
PROEX/CAPES em função da eleição de nova representação discente, o Colegiado decidiu deliberar 
pela seguinte composição da CG-PROEX/CAPES: Coordenadora: Professora Doutora Ana Paula 
Baltazar dos Santos. Representantes Docentes: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa e 
André Guilherme Dornelles Dangelo (Titulares). Representantes Discentes: Doutoranda Luna 
Esmeraldo Gama Lyra (Titular) e Mestranda Alice Rennó Werner Soares (Suplente). O Colegiado 205 
aprovou o calendário de solicitações de auxílio financeiro e deliberou à Comissão de Gerência do 
PROEX a decisão sobre a demanda recebida. ITEM 8. REQUERIMENTOS: TRANCAMENTO 
PARCIAL DE MATRÍCULA, APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, PRODUÇÃO ACADÊMICA, 
ATIVIDADE ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO. A) Trancamento Parcial de Matrícula. O 
Colegiado aprovou os requerimentos de trancamento parcial de matrícula no 2º semestre de 2019, 210 
com justificativa, encaminhados pelos seguintes discentes com a anuência dos respectivos 
orientadores: Doutoranda Camila Matos Fontenele, na disciplina Tópicos em arquitetura e 
urbanismo (30h): Insurgências decoloniais - geopolítica do conhecimento para outros mundos 
possíveis – ARQ822/Turma E. Mestranda Gabriela Matos de Lima Casadei, na disciplina Tópicos 
em arquitetura e urbanismo (15h): Imagem etc. :conversas em torno da fotografia – ARQ821/Turma 215 
B. Mestranda Maria Emília Senra Toledo, na disciplina Discussões metodológicas: Pesquisa sócio-
espacial de viés propositivo – PRJ821/Turma A. Doutorando Tiago Cícero Alves, nas disciplinas 
Discussões metodológicas: Pesquisa sócio-espacial de viés propositivo – PRJ821/Turma A e 
Discussões metodológicas: Etnografias – ACR822/Turma A. B) Aproveitamento de estudos. O 
Colegiado aprovou os requerimentos de aproveitamento de estudos encaminhados pelos seguintes 220 
estudantes, com a anuência dos respectivos orientadores: Doutorando Alexandre Mesquita Silva 
Bomfim, aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas 
como aluno regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Arquitetura como interface – PRJ814 - 45h/03 
créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 98 pontos, conceito A. Tópicos 
em arquitetura e urbanismo I: Abordagem perceptiva e cognitiva para análise urbana e proposição 225 
espacial – ARQ808 - 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 95 
pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo I: Metodologia-Pensar por constelações - 
crítica, fragmento, método. Estudo sobre uma estratégia de pesquisa a partir da filosofia de Walter 
Benjamin – ARQ808 - 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 100 
pontos, conceito A. Arquitetura, tecnologias digitais e culturas contemporâneas – PRJ808 - 45h/03 230 
créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. 



Doutoranda Ana Carolina Maria Soraggi, aproveitamento de um total de oito créditos referentes às 
seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Organização 
do espaço – GEO820 – 60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2010, com aproveitamento de 99 
pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Geoprocessamento no planejamento e 235 
gestão da paisagem urbana e cultural – ARQ809/Turma C – 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre 
de 2010, com aproveitamento de 96 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: 
Geoprocessamento no planejamento e gestão da paisagem urbana e cultural – ARQ809/Turma D – 
30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2010, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. 
Teorias do espaço e do planejamento urbano – URB803 - 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre 240 
de 2010, com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. Aspectos contemporâneos do planejamento 
urbano e metropolitano – URB802- 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2009, com 
aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Doutoranda Brenda Melo Bernardes, aproveitamento de 
um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do Curso de 
Mestrado do NPGAU: Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo – 245 
ARQ810 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano – URB802- 45h/03 
créditos, cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Tópicos 
em arquitetura e urbanismo II: Questões contemporâneas sobre a paisagem – ARQ809 – 30h/02 
créditos, cursada no 1º semestre de 2015, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. 250 
Doutoranda Carolina Helena Miranda e Souza, aproveitamento de um total de oito créditos 
referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado do NPGAU: 
Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Planejamento, gestão das cidades e manifestações coletivas 
– ARQ809 – 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo – ARQ810 – 255 
45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. 
Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano – URB802- 45h/03 créditos, 
cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Doutorando Danilo 
Caporalli Barbosa, aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas 
cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ambiente 260 
Construído e Patrimônio Sustentável da EA/UFMG: Pesquisa interdisciplinar: Seminário de 
Dissertação – ACP803 – 60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 
91 pontos, conceito A. Tópicos especiais em estudos regionais 2 1) – ECN936- 30h/02 créditos, 
cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. Doutoranda Natália 
Mara Arreguy Oliveira, aproveitamento de três créditos referentes à seguinte disciplina cursada 265 
como aluna regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Cultura arquitetônica na formação da 
arquitetura brasileira – ACR813 – 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2010, com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Doutorando Thiago Alfenas Fialho, aproveitamento de 
um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do Curso de 
Mestrado do NPGAU: Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo – 270 
ARQ810 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2016, com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. Arquitetura como interface – PRJ817 -  45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2016, 
com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Estudo de caso como metodologia de pesquisa – 
PRJ817 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2016, com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. Historiografia da arquitetura – PRJ816 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2017, 275 
com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Doutorando Tiago Cícero Alves, aproveitamento de 
um total de oito créditos referentes 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 de 2015, com aproveitamento de 90 pontos, 
conceito A. Arquitetura como interface – PRJ817 -  45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2015, 280 
com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Estudo de caso como metodologia de pesquisa – 
PRJ817 – 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2015, com aproveitamento de 90 pontos, 
conceito A. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo I: Governamentalidade, insurreição, contra-conduta: 
o urbano em Michel Foucault – ARQ808 – 15h/01 créditos, cursada no 1º semestre de 2016, com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Mestranda Carolina Rodrigues Chaves Nogueira, 285 
aproveitamento de um total de sete créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna 
de “disciplina isolada” do NPGAU: Discussões metodológicas: Introdução à abordagem de Pierre 
Bourdieu – PRJ820 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 80 
pontos, conceito B. Planejamento, gestão das cidades e manifestações coletivas – URB806 -  45h/03 
créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Tópicos 290 



em Arquitetura e Urbanismo I: Leituras demo-cráticas da produção do espaço – experiências, 
imagens, narrativas I – ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2018, com 
aproveitamento de 84 pontos, conceito B. Tópicos em Arquitetura e Urbanismo II: Leituras demo-
cráticas da produção do espaço – experiências, imagens, narrativas I – ARQ809 – 30h/02 créditos, 
cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 84 pontos, conceito B. Mestranda 295 
Fernanda Comparth Pinheiro Oliveira, aproveitamento de três créditos referentes à seguinte 
disciplina cursada como aluna de “disciplina isolada” do NPGAU: Planejamento, gestão das cidades 
e manifestações coletivas – URB806 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Mestranda Luciane Mitraud Carvalho, aproveitamento de 
dez créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna de “disciplina isolada” do 300 
NPGAU e do Programa de Pós-graduação em Geografia do IGC/UFMG: Tópicos em arquitetura e 
urbanismo (15h): Regulação ambiental no espaço urbano – ARQ821 – 15h/01 crédito, cursada no 1º 
semestre de 2019, com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Teorias do espaço e do 
planejamento urbano – ARQ814 – 60h/04 créditos, cursada no 2º semestre de 2019, com 
aproveitamento de 99 pontos, conceito A. Aportes para o planejamento urbano e regional – História e 305 
tempo presente – ARQ808 – 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento 
de 90 pontos, conceito A. Ecologia política – GEO897 – 60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 
2018, com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Teorias urbanas – GEO894 – 60h/04 créditos, 
cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 91 pontos, conceito A. C) Produção 
Acadêmica. O Colegiado aprovou os requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pelos 310 
doutorandos: Izabella Galera referentes às seguintes publicações: (i) GALERA, I.; FREITAS, T. T. Q. 
Lazer, festa e cidade: O caráter revolucionário do brincar no contexto das ocupações urbanas. In: 
Enanpur-Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional, 2019, Natal. Tempos em Transformação – Utopias, 2019. (ii) GALERA, I.; 
FONSECA, H. D. A. M. Outras formas de (re)existência: Direito à cidade e agroecologia a partir da 315 
produção do espaço nas ocupações urbanas. In: Enanpur-Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 2019, Natal. Tempos 
em Transformação – Utopias, 2019. (iii) GALERA, I.; GONÇALVES, R. G. Sobre outras revoluções 
possíveis: o lazer como forma de desvio e subversão. In: XII Encontro Internacional OTIUM - 
Associação Ibero-americana de Estudos de Ócio e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais: 320 
Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos, 2018, Aveiro/Portugal. 
Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos. Coimbra: Grácio 
Editor, 2018. v. 1. p. 1-1224. (iv) GALERA; GARCIA, Paula Brasil. Alegorias do tempo: Uma reflexão 
sobre a transformação da paisagem do Parque Municipal de Belo Horizonte - Minas Gerais. In: XVII 
ENANPUR, 2017, São Paulo. XVII ENANPUR. Desenvolvimento, Crise e Resistência: Quais os 325 
caminhos do Planejamento Urbano Regional?. São Paulo: FauUsp, 2017. v. 1. p. 244-244. Os 
demais requerimentos da estudante não foram aprovados considerando que a aluna não figurava 
como primeira autora dos trabalhos: “O lazer como resistência à produção da cidade”, publicado na 
Revista Científica Foz/Vale do Cricaré; “Tópicos em Sustentabiliade & Conservação”, publicado na 
revista Real Consultoria em Negócios; “Direito à paisagem”, publicado no periódico D’Plácido. Erica 330 
Azevedo da Costa e Matos referentes à seguinte publicação: MATTOS, ERICA AZEVEDO DA 
COSTA E; SILVA, DIEGO FAGUNDES DA. Módulos Eletrônicos Interativos: Cibernética e 
Indeterminação para a Exploração e Aprendizagem em Design. In: XX Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Gráfica Digital, 2016, Buenos Aires. Blucher Design Proceedings, 2016. p. 782-
789. Os requerimentos referentes aos artigos “Interface Entre-Labs: Uma experiência entre 335 
Laboratórios Experimentais de Mídia e Tecnologia”, apresentado no XIX Congresso da Sociedade 
Iberoamericana de gráfica digital, e “Hackerspaces as Complex Systems for Emerging Collective 
Creativity – The Brazilian Case of The Antena Uprsing”, submetido ao periódico Ardeth, não foram 
aprovados considerando, respectivamente, que a aluna não figurava como primeira autora do 
trabalho e que não foi entregue o aceite final do comitê editorial da revista. Lanna Larissa 340 
Rodrigues Rêgo de Oliveira: (i) OLIVEIRA, L.L.R.R.; MALARD, M. L. A FORMAÇÃO DOCENTE 
EM PROJETO DE ARQUITETURA NA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. In: V Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018, Salvador. 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios. Salvador: EDUFBA, 2018. v. 1. 
(ii) OLIVEIRA, L.L.R.R. A IDEIA DA EXCLUSIVIDADE ARQUITETÔNICA NA TV OU: COMO 345 
DISTANCIAR ARQUITETOS DOS PROBLEMAS SOCIAIS. REVISTA PIXO: Arquitetura (é) ética? II 
(inverno), Pelotas/RS, p. 62 - 75, 20 nov. 2018. Wellington Cançado Coelho: (i) CANÇADO, 
Wellington. Planting cities, building forests. In: WISNK, Guilherme; SERAPIÃO, Fernando. Infinite 
Span. Zurich: Lars Müller, 2019, p. 380-386. (ii) CANÇADO, Wellington; MARQUEZ, Renata; 



ANDRÉS, Roberto; REGALDO, Fernanda. O quem das coisas. In: DUARTE, Frederico. Como se 350 
pronuncia design em português: Brasil hoje. Lisboa: MUDE, 2018, p. 40-55. Esta produção foi 
aprovada condicionada à comprovação da autoria principal do artigo pelo estudante por parte dos 
demais autores do trabalho. D) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Atividades Acadêmicas – Estudo Dirigido, proposto pela Profa. Jupira Gomes de 
Mendonça para seu orientando do curso de doutorado Luiz Eduardo Soares de Araújo referente a 355 
oito sessões de leitura orientada de 4 horas/aula. ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. A) 
Credenciamentos permanentes e colaboradores. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos colocou 
sua preocupação com o índice atual de professores colaboradores do NPGAU em relação aos 
professores permanentes, próximo ao permitido pela área de Arquitetura, Urbanismo e Design da 
CAPES, e a iminente aposentadoria de alguns professores permanentes. Considerando a aprovação, 360 
pela PRPG, da modificação da Resolução de Credenciamento, especificamente, com relação ao 
artigo que trata da conclusão de pelo menos duas orientações de pós-graduação stricto sensu para o 
professor ser credenciado como permanente, passando de exigência para “preferência”, sugeriu 
discutir a possibilidade de mudança de modalidade de credenciamento de alguns dos novos 
colaboradores do NPGAU. B) Valores de diárias para professores convidados. A Profa. Ana 365 
Paula Baltazar informou que os valores atualmente concedidos a título de diárias para os professores 
convidados de bancas examinadoras, que recebem auxílio advindo da taxa de inscrição vinculada ao 
sistema federal, estão defasados, gerando desconforto para os convidados e para a Coordenação. A 
Professora disse que está tentando contornar a situação, até o momento, sem sucesso. C) Resposta 
à correspondência do aluno Thiago Alfenas Fialho contra o resultado da distribuição de 370 
bolsas de estudos. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que irá redigir resposta à correspondência 
encaminhada ao NPGAU pelo doutorando Thiago Alfenas Fialho, já discutida em reunião 
extraordinária do Colegiado realizada em 30/07/2019, particularmente no que diz respeito à menção 
de provável acúmulo de bolsa e vínculo empregatício de determinados estudantes. A Professora 
esclareceu que não há irregularidades na documentação dos estudantes mencionados do ponto de 375 
vista do NPGAU. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos 
encerrou a reunião, e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019.  


