
Ata da reunião extraordinária 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 30 de julho de 2019, às 10h, na sala 300 da Escola de Arquitetura da UFMG. Compareceram os 
seguintes membros do Colegiado: Professora Doutora Ana Paula Baltazar dos Santos 
(Coordenadora) e Professor Doutor Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador). 5 
Representantes Docentes: Titular: Professor Doutor André Guilherme Dornelles Dangelo. Suplente: 
Professora Doutora Renata Moreira Marquez. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos 
Santos iniciou a reunião apresentando correspondência eletrônica datada de 28/07/2019 
encaminhada pelo estudante Thiago Alfenas Fialho, aprovado no Exame de Seleção para ingresso 
no curso de Doutorado no 2º semestre de 2019 (em anexo). A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 10 
que o estudante declarou em seu requerimento de bolsa de estudos que “Atualmente sou arquiteto 
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Estou lotado na Secretaria de Saúde, onde analiso e 
desenvolvo projetos arquitetônicos sob regime de vigilância sanitária, tais como hospitais, postos de 
saúde, farmácias e clínicas médicas. A Capes permite o acúmulo de bolsa de estudos com atividade 
remunerada (prévia) para profissionais de saúde pública (informação disponível aqui: 15 
<http://twixar.me/2zMn>), desde que haja anuência e concordância por parte do professor orientador 
da pesquisa e também do programa de pós-graduação. Venho consultá-los acerca da possibilidade 
de acumular a bolsa de estudos com minha atual remuneração profissional”. A Coordenadora 
informou que consultou a equipe da CAPES/PROEX sobre as afirmações do estudante, recebendo 
como resposta destaques do Regulamento do PROEX que determinam que: “Art. 15. Exigir-se-á do 20 
pós-graduando, para concessão e manutenção de bolsa de estudos: (Redação dada pela Portaria 
Capes nº. 227, de 2017) (...) III – quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades 
profissionais sem percepção de vencimentos, ressalvada expressa permissão legal ou previsão em 
ato normativo específico da Capes; (Redação dada pela Portaria Capes nº. 227, de 2017) e Art. 14, 
parágrafo segundo, Admitir-se-á complementação no caso de bolsista que perceba remuneração 25 
bruta inferior ao valor da bolsa fixado no inciso I do presente artigo, decorrente de vínculo funcional 
na área de educação ou saúde coletiva, desde que liberado integralmente da atividade profissional, e 
esteja cursando a pós-graduação nas respectivas áreas.” A Professora esclareceu que a resposta da 
CAPES foi repassada à Comissão de Bolsas que a tomou como base para sua decisão sobre a 
distribuição de bolsas. Continuando, a Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que estudante Thiago 30 
Alfenas foi classificado em terceiro lugar no processo de seleção à cota de três bolsas de doutorado, 
todas do Programa CAPES/PROEX, ficando a concessão da bolsa ao estudante condicionada à 
apresentação, até às 12 horas de terça-feira, 30 de julho de 2019, de documento comprovando a 
solicitação de licença sem vencimentos, e prazo até às 12 horas de 15 de agosto de 2019, de cópia 
da publicação em diário oficial da Portaria de autorização de sua licença sem vencimentos. Em sua 35 
correspondência de 28/07/2019, o estudante recorre contra a decisão da Comissão de Bolsas do 
NPGAU alegando haver casos de bolsistas do NPGAU que “parecem acumular ou terem acumulado 
mais de uma atividade remunerada em tempos recentes”. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 
que em resposta ao recurso do estudante Thiago Alfenas, em função dos prazos estabelecidos pela 
Comissão de Bolsas, em 29/07/2019 enviou correspondência eletrônica ao recorrente repassando a 40 
resposta, na íntegra, da CAPES/PROEX à consulta sobre sua situação funcional, reiterando a 
decisão da Comissão de Bolsas do NPGAU e informando da convocação desta reunião 
extraordinária do Colegiado para apreciar seu recurso. Após análise do recurso do estudante Thiago 
Alfenas Fialho, conforme legislação vigente, o Colegiado decidiu encaminhar as alegadas 
irregularidades mencionadas no documento para providências da autoridade administrativa da 45 
Unidade Acadêmica e construiu coletivamente a seguinte resposta a ser enviada ao estudante com 
relação aos seus questionamentos: “(1) Em que casos o NPGAU permite o acúmulo de bolsas de 
mestrado/doutorado com outras atividades remuneradas e em que documentos estão registradas 
essas permissões? O NPGAU recebe bolsas da Fapemig, do CNPq e da CAPES, e cada tipo de 
bolsa tem regras próprias. As bolsas que o NPGAU recebia da CAPES enquanto o Programa não 50 
tinha ainda nota 6 eram bolsas de Demanda Social. Atualmente, como o Programa passou a ter nota 
6, nos enquadramos no regulamento do PROEX (Portaria nº 34, de 30 de maio de 2006). Somam-se 
aos regulamentos das bolsas a portaria conjunta CAPES/CNPq Nº 1, de 15 de julho de 2010, que 
estabelece as condições para que bolsistas da CAPES e do CNPq possam receber complementação 
financeira proveniente de outras fontes, e a Deliberação do Conselho Curador da Fapemig, nº 84, de 55 
11 de agosto de 2015, que estabelece as condições para que os bolsistas de pós-graduação da 
Fapemig possam receber complementação financeira proveniente de outras fontes. Lembramos que 
em todos os casos são aceitas as complementações financeiras desde que o vínculo empregatício 
aconteça posteriormente à implementação da bolsa e tenha relação direta com o tema do 
pesquisador, como explicitado na nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício Portaria 60 
Conjunta CAPES-CNPq nº 01/2010 e na Deliberação do Conselho Curador da Fapemig nº 84/2015. 
(2) Gostaria de ter acesso à relação de discentes contemplados com bolsas de estudos nos últimos 3 



anos. Seria possível me encaminhar tal relação? Você pode procurar a Maria Paula Borges Berlando 
na Secretaria do NPGAU, de segunda à sexta, de 13h30 às 16h30, que ela te garantirá acesso às 
atas da Comissão de Bolsas dos últimos 3 anos, conforme solicitado. O Colegiado ratificou o email 65 
encaminhado dia 29 de julho, informando que, caso você queira ter a bolsa implementada, precisa 
responder ao que foi solicitado pela Comissão de Bolsas do NPGAU: Conforme Arts. 14 e 15 da 
Portaria n° 34, de 30 de maio 2006 (regulamento das bolsas CAPES/PROEX), e Artigo 8º, Item II da 
Resolução de Bolsas do NPGAU, a concessão da bolsa ao estudante Thiago Alfenas Fialho está 
condicionada à apresentação, até às 12 horas de terça-feira, 30 de julho de 2019, de documento 70 
comprovando a solicitação de licença sem vencimentos, e prazo até às 12 horas de 15 de agosto de 
2019, de cópia da publicação em diário oficial da Portaria de autorização de sua licença sem 
vencimentos. Por fim, esclarecemos que o Programa sempre pautou-se pelo respeito à legislação 
vigente e, sempre que constatada alguma irregularidade, encaminhou as providências nos termos da 
mesma legislação”. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 75 
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, 8 de julho de 2019. 


