
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015 . 2 
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, em 3 
atendimento à Convocação nº. 010/2015-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), Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador do CCGD), Vanessa Borges 7 
Brasileiro (Coordenadora do CCGAU), Denise Morado Nascimento (Coordenadora do NPGAU), Celina 8 
Borges Lemos (Chefe pro tempore do Departamento ACR), Roberta Vieira Gonçalves de Souza (Chefe do 9 
Departamento TAU), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Subchefe do Departamento URB), André 10 
Guilherme Dornelles Dângelo (Titular), André Luiz Prado de Oliveira (Titular), Marco Antônio Penido de 11 
Rezende (Suplente), Cynara Fiedler Bremer (Titular), Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Titular), Grace 12 
Cristina Roel Gutierrez (Titular), Técnico-Administrativos em Educação Creuza Maria da Silva 13 
(Representante) e Maria José de Castro Alves (Representante). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores 14 
Marieta Cardoso Maciel (Coordenadora pro tempore do MACPS), Raquel Garcia Gonçalves (Chefe do 15 
Departamento URB), André Reis Penido (Titular), Marcelo Reis Savergnini Maia (Titular) e Renato César 16 
Ferreira de Souza (Titular). Estão vagas uma representação técnico-administrativa em educação e quatro 17 
representações discentes. Constatado o quórum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Frederico de 18 
Paula Tofani, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião. EXPEDIENTE: 1. Comunicações da 19 
presidência: 1.1. Proposta de implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os servidores 20 
técnico-administrativos em educação da UFMG: O Senhor Presidente relatou que essa proposta será 21 
submetida ao Conselho Universitário da UFMG, no próximo dia 15 de dezembro, e convidou, com 22 
autorização do Plenário, o servidor técnico-administrativo em educação Cleomar Poletto para apresentá-la. 23 
ORDEM DO DIA: o Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes pontos à Ordem do 24 
Dia, explicando que eles foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação 25 
para esta reunião: a. Progressão funcional de docente: a.1 Prof. Marco Antônio Penido de Rezende, do nível 26 
02 para o nível 03 da classe de Associado (aprovado ad referendum da Congregação) a.2 Prof. Alfio Conti, 27 
do nível 01 para o nível 02 da classe de Adjunto; a.3 Profa. Ana Clara Mourão Moura, do nível 02 para o 28 
nível 03 da classe de Associado; a.4 Profa. Celina Borges Lemos, do nível 02 para o nível 03 da classe de 29 
Associado; a.5 Prof. Frederico Canuto, do nível 01 para o nível 02 da classe de Adjunto; a.6 Prof. Rogério 30 
Palhares Zschaber de Araújo, do nível 03 para o nível 04 da classe de Adjunto; a.7 Profa. Vanessa Borges 31 
Brasileiro, do nível 03 para o nível 04, da classe Adjunto. b. Edital NAI 01/2015 (Núcleo de Acessibilidade e 32 
Inclusão) - Projeto Modelos explicativos das exigências leais e recomendações normativas sobre a prática da 33 
acessibilidade universal, de interesse do Prof. Marcelo Pinto Guimarães (aprovado ad referendum da 34 
Congregação); c. Proposta de criação do Curso de especialização em Patrimônio Cultural; d. Solicitação de 35 
remanejamento de espaço físico do Laboratório de Pesquisas Tecnológicas; e. Concurso para professor 36 
efetivo da carreira do magistério superior, da classe Titular-Livre do Departamento de Projetos - aprovação 37 
da tabela de pontuação da prova de títulos. Aprovada a inclusão dos referidos pontos, o Senhor Presidente 38 



 

deu início à deliberação da seguinte ordem do dia: 1. Afastamento no país superior a 15 dias: 1.1 Prof. 39 
André Reis Penido, Finalidade: treinamento/capacitação/qualificação Nível: Doutorado Instituição: 40 
NPGAU - Escola de Arquitetura UFMG, Cidade: Belo Horizonte. Data de início: 03/08/2015 - Data de 41 
término: 02/08/2016: após discussão, o afastamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 42 
2. Edital NAI 01/2015 (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) - Projeto Modelos explicativos das 43 
exigências legais e recomendações normativas sobre a prática da acessibilidade universal, de interesse 44 
do Prof. Marcelo Pinto Guimarães (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a 45 
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Atividade de extensão: 3.1. Evento: 4º 46 
Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, de interesse do Prof. Flávio de Lemos 47 
Carsalade (aprovado ad referendum da Congregação após discussão, a proposta foi colocada em votação 48 
e aprovada por unanimidade. 4. Promoção de docente: 4.1. Prof. Alexandre Monteiro de Menezes, da 49 
classe Adjunto para a classe Associado - homologação do parecer da Banca Examinadora: após a 50 
leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção do Prof. Alexandre Monteiro de 51 
Menezes, favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade; 52 
4.2. Profa. Grace Cristina Roel Gutierrez, da classe Assistente para a classe Adjunto - homologação do 53 
parecer da Banca Examinadora: após saída da interessada da sala, foi feita a leitura do parecer da Banca 54 
Examinadora do processo de promoção da Profa. Grace Cristina Roel Gutierrez, favorável à promoção. Em 55 
seguida, o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 5. Progressão funcional 56 
de docente: 5.1. Prof. Marco Antônio Penido de Rezende, do nível 02 para o nível 03 da classe de 57 
Associado (aprovado ad referendum da Congregação): após saída do Prof. Marco Antônio da sala, a 58 
progressão foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade; 5.2. Prof. Alfio Conti, do nível 59 
01 para o nível 02 da classe de Adjunto: após discussão, a progressão foi colocada em votação e aprovada 60 
por unanimidade; 5.3. Profa. Ana Clara Mourão Moura, do nível 02 para o nível 03 da classe de 61 
Associado: após discussão, a progressão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; 5.4. Profa. 62 
Celina Borges Lemos, do nível 02 para o nível 03 da classe de Associado: após discussão, a progressão 63 
foi colocada em votação e aprovada com abstenção da interessada; 5.5. Prof. Frederico Canuto, do nível 01 64 
para o nível 02 da classe de Adjunto: após discussão, a progressão foi colocada em votação e aprovada por 65 
unanimidade; 5.6. Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo, do nível 03 para o nível 04 da classe de 66 
Adjunto: após discussão, a progressão foi colocada em votação e aprovada com abstenção do interessado; 67 
5.7. Profa. Vanessa Borges Brasileiro, do nível 03 para o nível 04, da classe Adjunto: após discussão, a 68 
progressão foi colocada em votação e aprovada com abstenção da interessada. 6. Termo de cooperação que 69 
entre si celebram a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, por meio da Escola de 70 
Arquitetura, EAUFMG, e a Associação Brasileira do Aço Inoxidável, ABINOX: após discussão, a 71 
solicitação foi colocada em votação e aprovada com abstenção do interessado. 7. Solicitação de 72 
remanejamento de espaço físico do Laboratório de Pesquisas Tecnológicas: o Prof. Paulo esclareceu que 73 
a intenção é permuta de espaço entre parte do Laboratório Móvel, vinculado ao Laboratório de Pesquisas 74 
Tecnológicas (LPT), que hoje ocupa parte da sala 124, e a sala 209B, hoje ocupada como depósito de bens 75 
móveis. Após discussão, a solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Senhor 76 



 

Presidente, por ser parte interessada no assunto a seguir, pediu licença a todos e, antes de se retirar da Sala da 77 
Congregação, passou a Presidência da Egrégia Congregação ao Vice-Diretor, Prof. Paulo Gustavo von 78 
Krüger. 8. Proposta de criação do Curso de Especialização em Patrimônio Cultural: O Senhor Vice-79 
Diretor lembrou os presentes que, na reunião da Egrégia Congregação em 03 de setembro último, foi 80 
apresentado o parecer da relatora, Profa. Celina Borges, favorável à aprovação desde que apresentados 81 
documentos ainda faltantes à proposta, e decidido que este colegiado deliberaria sobre a proposta quando 82 
isso fosse feito. O Senhor Vice-Diretor esclareceu, então, que a documentação faltante foi apresentada e, 83 
após discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 9. Processo 84 
23072.041804/2015-13 - interposição de recurso da discente Bruna Lott de Oliveira contra decisão do 85 
CCGD: retornando à sala e reassumindo a Presidência, Prof. Frederico convidou a Profa. Daniele Nunes 86 
Caetano de Sá, relatora do processo designada pela Portaria nº. 034/2015-SEC/EA, a proceder à leitura do 87 
seu parecer, com voto pelo deferimento do recurso e recomendações. Após discussão, o parecer da relatora 88 
foi colocado em votação e aprovado, havendo uma abstenção e um voto contrário. Conforme determina o 89 
artigo 32 da Resolução nº. 13/2010 do Conselho Universitário, o coordenador do Colegiado do Curso de 90 
Graduação em Design não participou da deliberação. 10. Concurso para professor efetivo da carreira do 91 
magistério superior, da classe Titular-Livre do Departamento de Projetos - aprovação da tabela de 92 
pontuação da prova de títulos: após discussão, a tabela foi aprovada, havendo uma abstenção. O Senhor 93 
Presidente, tendo de participar, como Diretor da EAUFMG, do fechamento de um evento internacional no 94 
auditório da Unidade, pediu licença a todos e passou a presidência da Egrégia Congregação ao Vice-Diretor, 95 
Prof. Paulo Gustavo von Krüger, que deu continuidade à reunião. 11. Indicação de nomes de docentes, 96 
técnico-administrativos em educação e discentes para composição de Comissão a ser instituída para 97 
analisar aspectos de segurança da EAUFMG: após longa discussão, o plenário deliberou pelo adiamento 98 
das indicações, de modo que os membros da Egrégia Congregação possam ampliar a discussão da matéria 99 
junto aos seus respectivos representados. O Prof. Frederico retornou, então, a esta reunião, reassumindo a 100 
presidência. 12. Indicação de, pelo menos, três nomes de membros (docentes, discentes ou técnico-101 
administrativos em educação) da comunidade da Escola de Arquitetura, ativos ou inativos, para 102 
comporem o Dicionário Biográfico da UFMG: trajetórias que fazem a diferença, organizado pela 103 
Diretoria de Governança Informacional, em comemoração aos 90 anos da UFMG: após discussão, o 104 
plenário deliberou pelo adiamento das indicações, de modo que os membros da Egrégia Congregação 105 
possam ampliar a discussão da matéria junto aos seus respectivos representados. Nada mais havendo a ser 106 
tratado, o Senhor Presidente, Prof. Frederico de Paula Tofani, agradeceu a presença de todos e deu por 107 
encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira Diniz, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, 108 
lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 02 de dezembro de 109 
2015. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 110 
ASSINATURAS:  111 
Prof. Frederico de Paula Tofani (Diretor) 112 
Prof. Paulo Gustavo von Krüger (Vice-Diretor) 113 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 114 



 

Prof. Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes (Subcoordenador CCGD) 115 
Profa. Denise Morado Nascimento (Coordenadora NPGAU) 116 
Profa.Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 117 
Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 118 
Profa. Iraci Pereira Stensjö (Decana Departamento TAU)  119 
Profa. Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB) 120 
Prof. Renato César Ferreira de Souza  (Representante titular) 121 
Profa. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 122 
Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 123 
Profa. Silke Kapp (Representante suplente) 124 
Secretária Adriana Cioglia Pereira Diniz 125 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de julho 126 
de dois mil e dezesseis) 127 


