
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2015 ........... 2 
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, em atendimento 3 
à Convocação nº. 002/2015-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação da Escola de 4 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Frederico 5 
de Paula Tofani, e contando com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo Gustavo von Krüger 6 
(Vice-Diretor), Vanessa Borges Brasileiro (Coordenadora do CCGAU), Alexandre de Barros Teixeira 7 
(Coordenador do CCGD), Denise Morado Nascimento (Coordenadora do NPGAU), Marieta Cardoso Maciel 8 
(Coordenadora do MACPS), Stéphane Denis Albert René Huchet (Chefe do Departamento ACR), Mateus 9 
Moreira Pontes (Chefe do Departamento PRJ), André Guilherme Dornelles Dângelo (Representante), Renato 10 
César Ferreira de Souza (Representante), Natacha Silva Araújo Rena (Representante), Marcelo Reis Savergnini 11 
Maia (Representante), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Representante) e Marco Antônio Penido de 12 
Rezende (Representante); Técnico-Administrativos em Educação Cleomar Poletto (Representante), Creuza 13 
Maria da Silva (Representante) e Maria José de Castro Alves (Representante). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 14 
Professores Raquel Garcia Gonçalves (Chefe do Departamento URB), Glaucinei Rodrigues Corrêa 15 
(Representante), Fernando José da Silva (Representante), André Reis Penido (Representante). Estão vagas 16 
quatro representações discentes e uma representação docente. Constatado o quorum regulamentar, o Senhor 17 
Presidente, Professor Frederico de Paula Tofani, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião. 18 
EXPEDIENTE: 1. Comunicações da presidência: 1. Pichações na EAUFMG: o Senhor Presidente relatou o 19 
número crescente de pichações registradas na EAUFMG nos últimos meses e, em específico, os ataques sofridos 20 
pelo Museu Aleijadinho da Escola de Arquitetura no final do segundo semestre letivo do ano passado e o ataque 21 
sofrido pela Unidade no final de semana que antecedeu o início do presente semestre letivo. Este consistiu em 22 
um grande número de pichações em diversos espaços da Unidade que haviam recebido nova pintura no período 23 
entre os semestres letivos. O Senhor Presidente lamentou esses atos lesivos ao patrimônio público e destacou 24 
que eles são agravados pelo fato do edifício da Escola de Arquitetura ser um bem cultural tombado pelo 25 
município em virtude de seu relevante valor cultural e de sua condição de importante referência para a memória 26 
de Belo Horizonte. Foram também relatadas as providências tomadas pela Diretoria em face desses atos, 27 
incluindo, dentre elas, o acionamento da Divisão de Segurança Universitária (DSU) da Pró-Reitoria de 28 
Administração da UFMG, para tomada das providências cabíveis. A DSU, por sua vez, elaborou um Relatório 29 
de Ocorrência e o encaminhou à Superintendência Regional da Polícia Federal. 2. Eleições da diretoria do 30 
Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura (DAEA) e da representação discente nos órgãos colegiados da 31 
Unidade: o Senhor Presidente relatou que, desde o mês de dezembro do ano passado, a diretoria do DAEA e as 32 
representações discentes junto aos Órgãos Colegiados da Unidade estão vacantes. Em face disso, um grupo de 33 
discentes desta Unidade teve a iniciativa de realizar, no último dia 13 de abril, uma assembleia estudantil para 34 
eleição de uma diretoria pro tempore (ou junta governativa) e para eleição da representação discente junto aos 35 
Órgãos Colegiados. Contudo, o processo eleitoral não obedeceu a todas as determinações que preceitua o 36 
Estatuto do próprio DAEA, em especial, no que tange aos prazos mínimos para tanto. Segundo foi informado à 37 
Diretoria da EAUFMG pelo referido grupo de discentes, isso os obrigou a publicar, no dia de ontem, um novo 38 



 

edital de convocação de eleições, obedecendo à antecedência mínima de 30 (trinta) dias preceituada pelo 39 
Estatuto do DAEA. Uma vez que a diretoria do DAEA e a representação discente ainda estão, portanto, 40 
vacantes, o Senhor Presidente solicitou ao Plenário incluir na Ordem do Dia, como primeiro item, a questão da 41 
participação do corpo discente nas reuniões dos Órgãos Colegiados da EAUFMG, enquanto persistir essa 42 
vacância. Aprovada a inclusão, o senhor Presidente deu início à deliberação da seguinte ordem do dia. ORDEM 43 
DO DIA: 1. Participação do corpo discente nas reuniões dos Órgãos Colegiados da EAUFMG: Em 44 
discussão, o plenário destacou a importância da participação dos corpos docente, técnico-administrativo em 45 
educação e, em particular, discente nos Órgãos Colegiados da Universidade e da Unidade, discutiu as 46 
determinações do Estatuto e do Regimento Geral da UFMG sobre a matéria solicitou à Presidência verificar, por 47 
meio de votação, a posição da Congregação quanto à participação do corpo discente nas reuniões dos Órgãos 48 
Colegiados da Unidade, com direito a voz e voto, enquanto persistir a supracitada vacância. Em votação, se 49 
apurou 0 (zero) votos favoráveis, 18 (dezoito) votos contrários e 1 (uma) abstenção. Em seguida, o plenário 50 
encaminhou proposta de participação do corpo discente nas reuniões dos Órgãos Colegiados da Unidade, como 51 
convidados com direito a voz e, por óbvio, sem direito a voto, enquanto persistir a supracitada vacância. Em 52 
votação, a proposta foi aprovada, havendo 17 (dezessete) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 0 (zero) 53 
abstenções. Feito isso, a Egrégia Congregação comunicou a deliberação aos discentes que a aguardavam, fora da 54 
Sala da Congregação, e lhes convidou para participarem desta reunião. Após o ingresso dos discentes, o Senhor 55 
Presidente solicitou a inclusão dos seguintes pontos à Ordem do Dia, explicando que eles foram encaminhados à 56 
Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta reunião: a) Promoção de Docente: a.1) Prof. 57 
Stéphane Denis Albert René Huchet, da classe Associado para Titular - deliberação sobre constituição da Banca 58 
Examinadora; a.2) Prof. José dos Santos Cabral Filho, da classe Associado para Titular - deliberação sobre 59 
constituição da Banca Examinadora; b) Definição, nos casos de Progressão Funcional, do órgão responsável por 60 
elaborar o parecer; c) Indicação de representante docente da EAUFMG junto ao Colegiado do Curso de 61 
Graduação em Turismo do Instituto de Geociências da UFMG; d) Estágio Probatório do Professor Leonardo 62 
Castriota - Avaliação Final. Aprovadas as inclusões, o senhor Presidente deu continuidade à reunião. 2. 63 
Atividades de extensão: 2.1. Curso: Curso de Pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho da 64 
PUC-MG, de interesse do professor Paulo Gustavo von Krüger (aprovado ad referendum da 65 
Congregação): tendo o interessado se retirado da reunião e após a leitura do parecer do relator, Prof. Glaucinei 66 
Rodrigues Corrêa, favorável à aprovação, a atividade foi colocada em discussão e votação e homologada por 67 
unanimidade. 2.2. Projeto de extensão: Compartilhamento e Distribuição do Comum, de interesse do Prof. 68 
Marcelo Reis Maia (aprovado ad referendum da Congregação): tendo o interessado se retirado da reunião, a 69 
atividade foi colocada em discussão e votação e homologada por unanimidade; 2.3. Prestação de serviços: 70 
Programa Morar na Minas Indígena: consultoria à COHAB-MG, de interesse do Prof. Marcelo Reis Maia: 71 
após a leitura do parecer do relator, Prof. Marco Antônio Penido de Rezende, favorável à aprovação, a atividade 72 
foi colocada em discussão e votação e aprovada com uma abstenção; 2.4. Prestação de serviços: Consultoria 73 
Técnica Etiqueta Procel Edifica - Aditivo, de interesse da Professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: 74 
após a leitura do parecer do relator, Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo, favorável à aprovação, a 75 
atividade foi colocada em discussão e votação e aprovada com abstenção da interessada. 3. Termo de 76 



 

Cooperação Técnica: 3.1. Primeiro termo aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº. 008/2010, que 77 
entre si celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria Geral 78 
de Justiça e a Universidade Federal de Minas Gerais, através da escola de Arquitetura (aprovado ad 79 
referendum da Congregação): após a leitura do documento, o termo aditivo foi colocado em discussão e 80 
homologado por unanimidade. 4. Alteração de regime de trabalho docente: 4.1. Professor Carlos Alberto 81 
Batista Maciel, do regime de 20 horas para regime de 40 horas: após discussão, o pedido de alteração de 82 
regime de trabalho do Prof. Carlos Alberto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade; 4.2. 83 
Professor Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília, do regime de 20 horas para regime de 40 horas: após 84 
discussão, o pedido de alteração de regime de trabalho do Prof. Bruno foi colocado em votação, sendo aprovado 85 
por unanimidade. 5. Progressão de Docente: 5.1. Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, do nível 2 para o nível 3, 86 
da classe Adjunto C: após discussão, o pedido de progressão do Prof. Altamiro foi colocado em votação, sendo 87 
aprovado por unanimidade. 6. Promoção de Docente: 6.1. Profa. Grace Cristina Roel Gutierrez, da classe 88 
Assistente para a classe Adjunto - deliberação sobre constituição da Banca Examinadora: tendo sido 89 
indicados os nomes dos professores Marieta Cardoso Maciel (PRJ/EAUFMG), Maria Cristina Villefort 90 
Teixeira, (PRJ/EAUFMG) e Willi De Barros Gonçalves, (EBA/UFMG), como Membros Titulares, e a 91 
Professora Eleonora Sad de Assis (TAU/EAUFMG) como membro suplente, para composição da Banca 92 
Examinadora no processo de promoção da Professora Grace Cristina Roel Gutierrez da classe de Assistente para 93 
a classe de Adjunto, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade. 6.2. Prof. 94 
Stéphane Denis Albert René Huchet, da classe Associado para Titular - deliberação sobre constituição da 95 
Banca Examinadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Fernando Mencarelli (EBA/UFMG), 96 
Sandra Terezinha Rey (IA/UFRGS), Maria Celeste Almeida Wanner (EBA/UFBA), e Laymert Garcia dos 97 
Santos (IFCH/UNICAMP) como Membros Titulares, e os Professores Maria do Carmo de Freitas Veneroso 98 
(EBA/UFMG) e Lygia Eluf (IAR/UNICAMP) como membros suplentes, para composição da Banca 99 
Examinadora no processo de promoção do Professor Carlos Antônio Leite Brandão para a classe de Titular, a 100 
indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada com uma abstenção do interessado. 6.3. Prof. José dos 101 
Santos Cabral Filho, da classe Associado para Titular - deliberação sobre constituição da Banca 102 
Examinadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Frank Algot Eugen Svensson (FA/UNB), 103 
Fernando de Freitas Fuão (FA/UFRGS), Maria Cecília Loschiavo dos Santos (FAU/USP), Gilberto Corso 104 
Pereira (FAUFBA) como Membros Titulares, e os Professores Leonardo Barci Castriota (EAUFMG), Jorge de 105 
Resende Dantas (FAU/USP) e Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (FAFICH/UFMG) como membros suplentes 106 
para composição da Banca Examinadora no processo de promoção do Professor José dos Santos Cabral Filho 107 
para a classe de Titular, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade. 7. 108 
Definição, nos casos de Progressão Funcional, do órgão responsável por elaborar o parecer: após 109 
discussão, o plenário deliberou, por unanimidade, que o parecer deverá ser elaborado pelo Departamento e 110 
apreciado em reunião da Congregação. 8. Indicação de representante docente da EAUFMG junto ao 111 
Colegiado do Curso de Graduação em Turismo do Instituto de Geociências da UFMG: o Senhor 112 
Presidente explicou que o representante deve ser lotado no Departamento de Projetos ou no Departamento de 113 
Urbanismo e, após discussão, foram aprovados, por unanimidade, os nomes dos professores Marcelo Pinto 114 



 

Guimarães, como representante titular, e Maria Cristina Villefort Teixeira, como representante suplente, junto 115 
ao colegiado do curso de Turismo. 9. Estágio Probatório do Professor Leonardo Barci Castriota - Avaliação 116 
Final: após a leitura do parecer da Comissão Avaliadora, favorável à aprovação do estágio probatório do 117 
professor, o Senhor Presidente colocou o parecer em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 118 
Findada a deliberação dos pontos de pauta, o Senhor Presidente deixou a palavra aberta. A discente Thais Pires 119 
Rubioli, fazendo uso da palavra, retomou a questão das pichações na EAUFMG, destacou a importância do 120 
tema na atualidade e sugeriu que a discussão sobre ele seja continuada. O Senhor Presidente, concordando com 121 
a discente, acrescentou que a importância do tema, no âmbito da EAUFMG, é ainda maior considerando-se que 122 
ela é uma instituição de referência em ensino, pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo e em Design e 123 
possui uma forte tradição na preservação do Patrimônio Cultural. O Plenário destacou também a importância do 124 
corpo discente da Unidade ter um diretório acadêmico e uma representação discente regularmente constituídos, 125 
obedecendo ao que preceitua o Estatuto do próprio DAEA, e lembrou que processos eleitorais realizados sem 126 
observância dos prazos e ritos cabíveis podem prejudicar, inclusive, a legitimidade dessa representação.  O 127 
Senhor Presidente propôs, então, a realização de um evento sobre a questão das pichações na EAUFMG, 128 
dirigido a toda a comunidade da EAUFMG, contando com a participação da Congregação e organizado pelos 129 
discentes que se interessarem, em data e local a serem definidos e divulgados por eles, com o apoio da Diretoria 130 
da Unidade. O plenário apoiou a proposta por aclamação e não havendo mais manifestações, o Senhor 131 
Presidente, Prof. Frederico de Paula Tofani, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da 132 
qual eu, Fernanda Aparecida Gouvêa, Secretária Geral, em exercício, da Escola de Arquitetura, lavrei a presente 133 
Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 15 de abril de 2015. 134 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 135 
ASSINATURAS:  136 
Prof. Frederico de Paula Tofani (Diretor) 137 
Prof. Paulo Gustavo von Krüger (Vice-Diretor) 138 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 139 
Prof. Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes (Subcoordenador CCGD) 140 
Profa. Denise Morado Nascimento (Coordenadora NPGAU) 141 
Profa.Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 142 
Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 143 
Profa. Iraci Pereira Stensjö (Decana Departamento TAU)  144 
Profa. Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB) 145 
Prof. Renato César Ferreira de Souza  (Representante titular) 146 
Profa. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 147 
Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 148 
Profa. Silke Kapp (Representante suplente) 149 
Secretária Adriana Cioglia Pereira Diniz 150 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de julho de 151 
dois mil e dezesseis) 152 


