
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2015 .......... 2 
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, em 3 
atendimento à Convocação nº. 005/2015-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), Marieta Cardoso Maciel (Coordenadora do MACPS), Stéphane 8 
Denis Albert René Huchet (Chefe do Departamento ACR), Mateus Moreira Pontes (Chefe do Departamento 9 
PRJ), Roberta Vieira Gonçalves de Souza (Chefe do Departamento TAU), Raquel Garcia Gonçalves (Chefe 10 
do Departamento URB), Renato César Ferreira de Souza (Representante), José Eduardo Ferolla 11 
(Representante), Natacha Silva Araújo Rena (Representante), Marcelo Reis Savergnini Maia 12 
(Representante), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Representante) e Marco Antônio Penido de Rezende 13 
(Representante suplente) e os Técnico-Administrativos em Educação Cleomar Poletto (Representante) e 14 
Maria José de Castro Alves (Representante). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores Denise Morado 15 
Nascimento (Coordenadora do NPGAU), Fernanda Borges de Moraes (Subcoordenadora do NPGAU), 16 
André Guilherme Dornelles Dângelo (Representante), Glaucinei Rodrigues Corrêa (Representante), Grace 17 
Cristina Roel Gutierrez (Representante) e André Reis Penido (Representante). Estão vagas uma 18 
representação docente e quatro representações discentes. Constatado o quórum regulamentar, o Senhor 19 
Presidente, Professor Frederico de Paula Tofani, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião, 20 
registrando a presença de quatro discentes convidados pela Congregação a participarem da reunião, com 21 
direito a voz mas sem direito a voto: André Victor Alves Ramos, Bernardo Gardingo de Carvalho, Thais 22 
Pires Rubioli e Vitor de Almeida Mattos. O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes 23 
pontos à Ordem do Dia, explicando que eles foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio 24 
da Convocação para esta reunião: a) Afastamentos do país para Estudo ou Missão no Exterior: a.1) Profa. 25 
Beatriz Alencar D Araújo Couto, finalidade Congresso: 31 Colloquium of European Group of Organization 26 
Studies, Instituição: Alba Graduate Business School at the American College of Greece, País: Grécia, 27 
Cidade: Atenas, data de início: 27/06/2015, data de término: 05/07/2015; a.2) Profa. Andréa Franco Pereira, 28 
finalidade Conferência: 7th International Conference on Life Cycle Management 2015, Instituição: Palais 29 
des Congres, País: França, Cidade: Bordeaux, data de início: 30/08/2015, data de término: 02/09/2015. 30 
Aprovada a inclusão dos referidos pontos, o Senhor Presidente deu início à seguinte ordem do dia: ORDEM 31 
DO DIA: 1. Afastamentos do país para Estudo ou Missão no Exterior: 1.1. Profa. Beatriz Alencar D 32 
Araújo Couto, finalidade Congresso: 31 Colloquium of European Group of Organization Studies, 33 
Instituição: Alba Graduate Business School at the American College of Greece, País: Grécia, Cidade: 34 
Atenas, data de início: 27/06/2015, data de término: 05/07/2015: após discussão, o afastamento foi 35 
colocado em votação e aprovado por unanimidade; 1.2. Profa. Andréa Franco Pereira, finalidade 36 
Conferência: 7th International Conference on Life Cycle Management 2015, Instituição: Palais des 37 
Congres, País: França, Cidade: Bordeaux, data de início: 30/08/2015, data de término: 02/09/2015: 38 



 

após discussão, o afastamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 2. Manifestações 39 
afixadas no espaço da EAUFMG: o Senhor Presidente iniciou o seu relato lembrando aos presentes que, 40 
em meados de dezembro de 2014, a ocorrência de um grande número de pichações na EAUFMG foi 41 
registrada junto à Divisão de Segurança Universitária (DSU) da UFMG que, por sua vez, acionou a Polícia 42 
Federal. Desde então, alguns discentes e docentes da Unidade têm dirigido duras críticas à Escola de 43 
Arquitetura como um todo, a esta Congregação e à Diretoria, não obstante tais pichações serem lesivas ao 44 
patrimônio público e à condição de patrimônio cultural do edifício. Essas críticas têm sido veiculadas em 45 
redes sociais e meios eletrônicos não institucionais e, na esfera institucional, em canais de opinião, como a 46 
coluna homônima no Boletim UFMG, de 18 de maio de 2015. O Senhor Presidente lembrou também que 47 
essas e outras críticas sempre foram tratadas, pela Congregação e pela Diretoria da Unidade, como 48 
manifestações resguardadas pelo direito à liberdade de expressão, como algo indissociável da vida pública e 49 
necessário à vida universitária e como um permanente estímulo ao diálogo, mesmo quando padecem de 50 
fundamentação factual e conceitual. Entretanto, conforme destacou o Senhor Presidente, as manifestações 51 
apócrifas que foram afixadas na EAUFMG, a partir da última quinta-feira, suscitam preocupação e 52 
demandam um posicionamento por parte da Congregação da Unidade. Em primeiro lugar, porque elas foram 53 
materializadas no espaço e ambiente institucional, a despeito ou ao arrepio das vias institucionais e dos 54 
canais de diálogo e debate. Em segundo lugar, porque essas manifestações não apenas padecem da devida 55 
fundamentação factual e conceitual, mas suscitam a interpretação de que são parte de um ataque crescente e 56 
sistemático à institucionalidade da EAUFMG e, em específico, a esta Congregação, à sua Diretoria, aos seus 57 
Colegiados, aos seus Departamentos e aos seus servidores docentes e técnico-administrativos em educação. 58 
Em terceiro lugar, porque essas manifestações podem ser entendidas como desrespeitosas – ou talvez mesmo 59 
como difamatórias, caluniosas e capazes de ferir a dignidade universitária –, tendo em vista algumas das 60 
acusações e insinuações que contêm e o fato de seus autores não assumirem publicamente a sua autoria, 61 
embora não seja difícil conhecer a sua identidade e as suas motivações. Finalmente, o Senhor Presidente 62 
explicou que, em face do exposto, ele decidiu convocar a Egrégia Congregação, uma vez que ela tem, dentre 63 
as suas atribuições estatutárias, a de “avocar a si o exame e a deliberação sobre matéria de interesse da 64 
Unidade Acadêmica” (Estatuto da UFMG, Art.42, Inciso 21). Assim sendo, a Egrégia Congregação é o 65 
órgão mais qualificado para tratar esse assunto e para orientar esta Escola sobre como proceder, a bem da 66 
UFMG, de seus mais altos interesses, de sua institucionalidade e do que esta instituição representa não 67 
apenas em termos de excelência, mas também em termos de tradição e vocação democráticas, materializadas, 68 
entre outras formas, em seu sistema de Órgãos Colegiados, do qual esta Congregação faz parte. O Plenário 69 
passou então a uma longa análise e discussão das manifestações afixadas na EAUFMG, bem como de 70 
manifestações correlatas. Essas manifestações foram firmemente criticadas e desabonadas, por seu conteúdo 71 
e forma, e, como encaminhamento, a Egrégia Congregação reafirmou: a) a competência e legitimidade 72 
acadêmica e política dos órgãos colegiados da UFMG em geral e da EAUFMG em particular para o trato das 73 
questões institucionais que exijam deliberações colegiadas; b) a necessidade de um maior empenho do corpo 74 
discente da Escola de Arquitetura no processo de regularização de seu Diretório Acadêmico e de suas 75 
representações nos órgãos colegiados da Unidade com vistas a reforçar os canais institucionais de diálogo e 76 



 

contribuir para a manutenção da excelência, pertinência e diversidade da EAUFMG; c) a obrigatoriedade de 77 
que toda e qualquer manifestação no espaço e ambiente institucional possibilite um debate qualificado, tenha 78 
a devida fundamentação, não seja apócrifa e, por óbvio, não seja desrespeitosa, difamatória, caluniosa ou 79 
capaz de ferir a dignidade universitária. Findada a deliberação dos pontos de pauta, o Senhor Presidente 80 
deixou a palavra aberta. O TAE Cleomar Poletto deu, então, informes sobre a greve dos servidores Técnico-81 
Administrativo em Educação da UFMG, destacando o estabelecimento do que consideram o rol de serviços 82 
essenciais, que os grevistas estarão atendendo durante duas horas por semana. Não havendo mais 83 
manifestações, o Senhor Presidente, Prof. Frederico de Paula Tofani, agradeceu a presença de todos e deu 84 
por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira Diniz, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, 85 
lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 17 de junho de 2015.  86 
ASSINATURAS:  87 
Prof. Frederico de Paula Tofani (Diretor) 88 
Prof. Paulo Gustavo von Krüger (Vice-Diretor) 89 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 90 
Prof. Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes (Subcoordenador CCGD) 91 
Profa. Denise Morado Nascimento (Coordenadora NPGAU) 92 
Profa.Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 93 
Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 94 
Profa. Iraci Pereira Stensjö (Decana Departamento TAU)  95 
Profa. Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB) 96 
Prof. Renato César Ferreira de Souza  (Representante titular) 97 
Profa. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 98 
Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 99 
Profa. Silke Kapp (Representante suplente) 100 
Secretária Adriana Cioglia Pereira Diniz 101 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de julho 102 
de dois mil e dezesseis) 103 


