
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2015 ............. 2 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, em 3 
atendimento à Convocação nº. 003/2015-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação 4 
da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, 5 
Professor Frederico de Paula Tofani, e contando com a presença dos seguintes membros: Professores Paulo 6 
Gustavo von Krüger (Vice-Diretor), Vanessa Borges Brasileiro (Coordenadora do CCGAU), Alexandre de 7 
Barros Teixeira (Coordenador do CCGD), Fernanda Borges de Moraes (Subcoordenadora do NPGAU), 8 
Stéphane Denis Albert René Huchet (Chefe do Departamento ACR), Mateus Moreira Pontes (Chefe do 9 
Departamento PRJ), Roberta Vieira Gonçalves de Souza (Chefe do Departamento TAU), Glaucinei 10 
Rodrigues Corrêa (Representante), Eduardo Mascarenhas dos Santos (Representante suplente),  Laura de 11 
Souza Cota Carvalho (Representante suplente) e Marco Antônio Penido de Rezende (Representante 12 
suplente); Técnico-Administrativos em Educação Cleomar Poletto (Representante), Creuza Maria da Silva 13 
(Representante) e Maria José de Castro Alves (Representante). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores 14 
Denise Morado Nascimento (Coordenadora do NPGAU), Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subchefe do 15 
Departamento URB), José Eduardo Ferolla (Representante), Marcelo Reis Savergnini Maia (Representante), 16 
Ana Clara Mourão Moura (Representante suplente), Grace Cristina Roel Gutierrez (Representante), André 17 
Reis Penido (Representante). Estão vagas uma representação docente e quatro representações discentes. 18 
Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Frederico de Paula Tofani, 19 
cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1.  Comunicações da Presidência: 20 
1.1. Assalto ocorrido na praça externa da EAUFMG: O Senhor Presidente relatou o assalto ocorrido na praça 21 
externa da EAUFMG, no dia 16 de abril, por volta das vinte e uma horas e cinquenta minutos, tendo como 22 
vítimas oito alunos da Unidade. Foram relatados também que essa ocorrência foi filmada pelo Circuito 23 
Fechado de Televisão (CFTV) da EAUFMG – ao contrário do que publicou a imprensa –, bem como as 24 
providências tomadas pela Diretoria da Unidade e pela Reitoria da Universidade com vistas a contribuir para 25 
que ocorrências lamentáveis como essa não se repitam. No âmbito da Diretoria, foram realizadas reuniões 26 
com o Comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que reforçou a segurança nas imediações da 27 
EAUFMG por meio do aumento do patrulhamento com viaturas no período noturno e se prontificou a 28 
oferecer orientações e palestras sobre segurança à comunidade da Unidade. No âmbito da Reitoria, foi 29 
reforçada a segurança da EAUFMG no período noturno, com o retorno dos vigilantes terceirizados que 30 
haviam sido retirados pela Reitoria, no ano passado, devido ao corte de recursos repassados à Universidade 31 
pelo Governo Federal. Ademais, conforme foi informado ao Senhor Diretor, em reunião que realizou com o 32 
Magnífico Reitor, Prof. Jaime Arturo Ramirez, no último dia 28 de abril, para tratar o assunto, a Reitoria está 33 
gestando um amplo programa de segurança que incluirá diversas medidas e será implantado nos campi da 34 
UFMG. 1.2. Solicitação de uso de espaço da EAUFMG por discentes: O Senhor Presidente leu um 35 
documento de autoria de discentes que utilizam a sala 209 da Unidade – chamada por eles “Peixaria Espaço 36 
Experimental” –, através do qual solicitam usar a sala adjacente para ampliação das atividades acadêmicas e 37 
culturais que desenvolvem na referida sala 209. O Senhor Presidente lembrou que, conforme o projeto de 38 



 

reforma do prédio da EAUFMG, aprovado pela Egrégia Congregação, em 19 de fevereiro de 2014, a sala 39 
209 foi destinada para uso dos discentes, como de fato está ocorrendo, ao passo que a sala adjacente foi 40 
destinada para ser uma sala de aulas dos cursos da Unidade. O Plenário manifestou então que, em face da 41 
limitada disponibilidade espacial do edifício da EAUFMG, qualquer alteração da destinação dos seus 42 
espaços deve priorizar a crescente demanda por parte dos Colegiados de Cursos e Departamentos da 43 
Unidade. Ademais, o Plenário solicitou que qualquer demanda à Congregação deve ter os seus autores 44 
subscritos individualmente e não como um “coletivo”, como é o caso do referido documento. ORDEM DO 45 
DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes pontos à ordem do dia, explicando 46 
que eles foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta reunião: 47 
a) Alteração da composição do Colegiado do Curso de Graduação em Design da EAUFMG; b) Afastamento 48 
no país superior a 15 dias: Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 de 49 
julho de 2016, para treinamento/capacitação/qualificação em nível de pós-doutorado, na USP, São Paulo/SP; 50 
c) Afastamento do país para estudo/missão no exterior: Prof. Cristiano Cezarino Rodrigues, no período de 20 51 
a 28 de junho de 2015, para participar do evento The Prague Quadrennial of Performance Design and 52 
Space, em Praga, República Tcheca; d) Indicação de representante da EAUFMG junto ao Conselho 53 
Consultivo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e da Estação Ecológica Estadual de Arêdes. 54 
Solicitou, ainda, a exclusão da pauta do item 1.2 Prestação de serviço: Participação como jurado no Prêmio 55 
Bim.Bom 2015 na categoria Design de Produto, de interesse do Prof. Glaucinei Rodrigues Corrêa, e do item 56 
5. Proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável-57 
PACPS, nível mestrado e doutorado, justificando que não houve tempo hábil para a elaboração dos 58 
respectivos pareceres. Aprovadas as inclusões e exclusões, o Senhor Presidente deu início à deliberação da 59 
seguinte ordem do dia: 1. Atividades de extensão: 1.1 Projeto: Plataforma prioridade ambiental: suporte 60 
ao ecodesign e implantação do rótulo Garantia Ecoselo Prioridade Ambiental (UFMG), visando a 61 
produção sustentável em PMEs fabricantes de componentes arquitetônicos em madeira, de interesse da 62 
Profa. Andréa Franco Pereira (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a atividade 63 
foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2. Alteração de regime de trabalho docente: 2.1 64 
Professor Adriano Mattos Correa, do regime de 20 horas para regime de 40 horas (aprovado ad 65 
referendum da Congregação): após discussão, a solicitação foi colocada em votação e homologada por 66 
unanimidade; 2.2 Professor Wellington Cançado Coelho, do regime de 20 horas para regime de 67 
Dedicação Exclusiva (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a solicitação foi 68 
colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.3 Professora Margarete Maria de Araújo Silva, 69 
do regime de 20 horas para regime de 40 horas (aprovado ad referendum da Congregação): após 70 
discussão, a solicitação foi colocada em votação e homologada por unanimidade. 3. Progressão Funcional 71 
de Docente: 3.1 Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, do nível 1 para o nível 2, da classe Adjunto 72 
(aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a solicitação foi colocada em votação e 73 
homologada por unanimidade. 4. Afastamento no país superior a 15 dias: Prof. Altamiro Sérgio Mol 74 
Bessa, no período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, para 75 
treinamento/capacitação/qualificação em nível de pós-doutorado, na USP, São Paulo/SP: após 76 



 

discussão, a solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 5. Afastamento do país para 77 
estudo/missão no exterior: 5.1 Prof. Cristiano Cezarino Rodrigues, no período de 20 a 28 de junho de 78 
2015, para participar do evento The Prague Quadrennial of Performance Design and Space, em Praga, 79 
República Tcheca: após discussão, a solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 6. 80 
Indicação de representante da EAUFMG junto ao Conselho Consultivo do Monumento Natural 81 
Estadual da Serra da Moeda e da Estação Ecológica Estadual de Arêdes: antes de se retirar da sala, o 82 
Senhor Presidente, Prof. Frederico de Paula Tofani, passou a presidência da reunião para o Senhor Vice-83 
Diretor, Paulo Gustavo von Krüger, que informou o interesse do Prof. Frederico em ser reconduzido como 84 
representante junto àquele Conselho. Após discussão, o Senhor Presidente colocou o nome do Prof. 85 
Frederico em votação, sendo aprovado por unanimidade. Ao retornar à sala e reassumindo a Presidência, o 86 
Prof. Frederico deu continuidade aos trabalhos. 7. Alteração da composição do Colegiado do Curso de 87 
Graduação em Design da EAUFMG: o Senhor Presidente passou a palavra ao Coordenador do Colegiado 88 
do Curso de Graduação em Design, Prof. Alexandre de Barros Teixeira, que informou os presentes sobre o 89 
pedido do Departamento de Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do Urbanismo de inclusão de uma 90 
representação exclusiva daquele Departamento junto ao referido Colegiado. Após discussão, a proposta foi 91 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 8. Termo de Cooperação Técnica: Termo de 92 
cooperação que entre si celebram a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais - 93 
EAUFMG e o Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável - IEDS: o Senhor Presidente leu a 94 
proposta de termo de cooperação e a colocou em discussão. Diante de dúvidas sobre a proposta surgidas 95 
durante a discussão, o plenário solicitou que a proposta fosse retirada de pauta, devidamente esclarecida e 96 
reapresentada oportunamente. 9. Processo 23072.016965/2015-61 - interposição de recurso da candidata 97 
Cláudia Teresa Pereira Pires ao edital 490/2014, referente ao concurso público de ingresso na carreira 98 
de magistério superior de professor assistente 20 horas para o Departamento de Projetos da 99 
EAUFMG: o Senhor Presidente passou a palavra à relatora do processo, Profa. Fernanda Borges de Moraes, 100 
designada pela Portaria 013/2015-SEC/EA, de 05 de maio de 2015, que realizou a leitura de seu parecer, 101 
com voto pelo indeferimento do recurso. Após discussão, o parecer da relatora foi colocado em votação, 102 
sendo aprovado por unanimidade. Findada a deliberação dos pontos de pauta, o Senhor Presidente deixou a 103 
palavra aberta. A TAE Maria José informou então que, em assembleia dos servidores Técnico-104 
Administrativo em Educação da UFMG, realizada no dia 19 de maio, foi votada greve desse segmento a 105 
partir do próximo dia 28 de maio. Não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente, Prof. Frederico de 106 
Paula Tofani, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia 107 
Pereira Diniz, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os 108 
demais presentes. Belo Horizonte, 20 de maio de 2015. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 109 
ASSINATURAS:  110 
Prof. Frederico de Paula Tofani (Diretor) 111 
Prof. Paulo Gustavo von Krüger (Vice-Diretor) 112 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 113 
Prof. Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes (Subcoordenador CCGD) 114 



 

Profa. Denise Morado Nascimento (Coordenadora NPGAU) 115 
Profa.Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 116 
Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 117 
Profa. Iraci Pereira Stensjö (Decana Departamento TAU)  118 
Profa. Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB) 119 
Prof. Renato César Ferreira de Souza  (Representante titular) 120 
Profa. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 121 
Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 122 
Profa. Silke Kapp (Representante suplente) 123 
Secretária Adriana Cioglia Pereira Diniz 124 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de julho 125 
de dois mil e dezesseis) 126 


