
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2 
2016...................................................................................................................................................................... 3 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, em 4 

atendimento à Convocação nº. 012/2016-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia 5 

Congregação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência 6 

do Senhor Diretor, Professor Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença dos 7 

seguintes membros: Professores Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Glaucinei 8 

Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD), Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU), 9 

Ana Paula Baltazar dos Santos (Representante da Coordenação do NPGAU), Leonardo Barci 10 

Castriota (Coordenador MACPS), Celina Borges Lemos (Chefe Departamento ACR), Cynara 11 

Fiedler Bremer (Representante da Chefia do Departamento TAU), Raquel Garcia  Gonçalves, 12 

(Chefe do Departamento URB), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe do Departamento PRJ), 13 

André Luiz Prado de Oliveira (Titular), Rejane Magiag Loura (Suplente), Edgar Vladimiro Mantilla 14 

Carrasco (Titular), Grace Cristina Roel Gutierrez (Titular), José Eduardo Ferolla (Titular), Marcela 15 

Silviano Brandão Lopes (Suplente), Wellington Cançado Coelho (Suplente), José Augusto Martins 16 

Pessoa (Suplente), Renato César Ferreira de Souza (Titular), as Técnicas Administrativas em 17 

Educação Ângela Maria Campos Neto (Suplente) e Neusa Silva Alvim (Suplente), e os discentes 18 

Camila Bastos, Rita Davis Cavalcante, Thaís Rubioli e Thyago Henrique Campos dos Santos. 19 

Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia 20 

Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: Antes de passar à Ordem do dia, 21 

Senhor Presidente fez  informes pertinentes à atual situação da Escola de Arquitetura e ao 22 

movimento de ocupação estudantil na UFMG, e seguiu com a pauta. ORDEM DO DIA: 1. 23 

Discussão sobre o movimento estudantil de ocupação da Escola de Arquitetura da UFMG: O 24 

Senhor Presidente, Prof. Maurício José Laguardia Campomori, sugeriu que, primeiramente, os 25 

representantes dos diversos setores e segmentos da Escola se manifestassem, para melhor informar 26 

as decisões da congregação que serão encaminhadas ao fim da reunião. O Prof. Glaucinei Corrêa 27 

informou que, em reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Design, foi manifestado apoio 28 

unânime à ocupação e decidido pela suspensão das atividades, sendo que ambas as decisões foram 29 

comunicadas para os professores e alunos do curso de Design. Conforme informado pela Professora 30 

Raquel Gonçalves, em reunião da assembleia do Departamento de Urbanismo - URB, todos os 31 

presentes, exceto um docente, manifestaram apoio à ocupação, contanto que haja continuidade dos 32 

serviços essenciais administrativos. Os professores deste departamento também se posicionaram 33 

concordando que ainda não é hora de discutir reposição de atividades didáticas formais, o que 34 

deverá ser feito somente após encerramento do movimento. A Prof. Celina Borges leu a deliberação 35 



 

da reunião da assembleia do Departamento de Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do 36 

Urbanismo, na qual foi manifestado apoio aos estudantes em todos os sentidos e defendido que o 37 

departamento necessita que as questões burocráticas essenciais sejam resolvidas. A técnica 38 

administrativa Neusa Alvim comunicou que os servidores técnico-administrativos em educação 39 

manifestaram apoio irrestrito ao movimento e definiram que somente as atividades referentes à 40 

utilização de recursos financeiros e ao pagamento de bolsas estudantis não serão interrompidas. O 41 

Professor Leonardo Castriota informou que, em reunião do Colegiado do Programa de Pós-42 

Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, os professores tiveram uma 43 

discussão aprofundada sobre a PEC e manifestaram apoio irrestrito à ocupação, além de repúdio à 44 

qualquer forma de criminalização do movimento e de violência policial. E, para as atividades que 45 

não podem ser interrompidas, solicitaram a liberação de dois dias de trabalho por semana para que 46 

estas sejam resolvidas. Também foi decidido que os professores lançarão as notas das disciplinas 47 

encerradas e terão autonomia para decidir sobre o andamento das que ainda não acabaram, mas sem 48 

lançamento de presença e consentindo que os alunos entreguem as avaliações após o término da 49 

ocupação. Conforme informado pela Professora Ana Paula Baltazar, em reuniões de colegiado e da  50 

assembleia do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, foi manifestado apoio à 51 

ocupação pela maioria e definido que as demandas urgentes do colegiado serão resolvidas em dois 52 

dias de trabalho por semana, com a anuência dos estudantes. A Professora Cynara Bremer informou 53 

que em reunião da câmara departamental do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e 54 

Urbanismo foi manifestado respeito ao movimento, mas não da forma que foi feito, pois os 55 

professores gostariam de ter tido acesso à Escola para dar andamento aos processos parados no 56 

departamento. De acordo com o Professor Guilherme de Vasconcelos, em reunião da assembleia foi 57 

manifestado que o Departamento de Projetos apoia integralmente os estudantes e foi sugerida a 58 

suspensão das atividades letivas e avaliativas, com exceção dos trabalhos de conclusão de curso, 59 

que serão orientados, nos casos a serem analisados individualmente. O Prof. Marcelo Maia 60 

informou que o Colegiado dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo não fez reunião 61 

formal para tratar sobre o assunto, mas que o entendimento geral é de que o colegiado deve 62 

aguardar o término da ocupação para se reunir e discutir sobre os problemas que surgirem no 63 

período, a partir de uma orientação vinda do CEPE.  Os representantes discentes manifestaram que, 64 

desde o início do movimento, estavam preocupados com a falta de diálogo com as outras instâncias 65 

e com o fato destas não terem se posicionado formalmente em relação ao movimento. Desta forma, 66 

sugeriram a participação de professores e técnicos administrativos nas assembleias realizadas pelos 67 

alunos, para que todos possam ter conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento da 68 

Escola, buscando uma gestão mais participativa e menos conflituosa, com decisões tomadas de 69 

comum acordo entre os três segmentos. Além disso, também propuseram a suspensão das atividades 70 



 

didáticas. Após ampla discussão, foram sugeridos dois encaminhamentos: 1) proposta de elaboração 71 

de nota de apoio ao movimento e repúdio à todo tipo de violência ou criminalização; 2)  proposta de 72 

elaboração de nota de recomendação às instâncias acadêmicas indicando deliberação para suspender 73 

as atividades acadêmicas e minimizar os prejuízos ao corpo discente da Escola. Colocadas em 74 

discussão e votação, a primeira proposta foi aprovado com vinte e um votos a favor, 4 contrários e 75 

uma abstenção; a segunda proposta foi aprovada com vinte e quatro votos favoráveis, 2 contrários e 76 

nenhuma abstenção. Depois da aprovação das propostas, o Senhor Presidente sugeriu os nomes dos 77 

professores Wellington Cançado, Leonardo Castriota e Glaucinei Corrêa, da técnica administrativa 78 

em educação Neusa Alvim para, juntamente com um representante discente, redigirem os textos das 79 

notas. O Senhor Presidente suspendeu a reunião por dez minutos para a elaboração das notas. 80 

Reiniciada a reunião, a primeira nota foi lida e colocada em discussão e votação, sendo aprovada 81 

com 16 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções; a segunda foi lida, colocada em discussão, 82 

votação e aprovada com 22 votos favoráveis, 1 contrário e nenhuma abstenção. Declarações de voto 83 

referentes ao encaminhamento (1): "Declaro voto contrário ao encaminhamento da Congregação à 84 

nota de apoio, pois embora favorável às manifestações e discussões acerca da PEC 241/55, 85 

represento docentes ainda que em minoria, são contrários à ocupação e cerceamento de um diretito 86 

constitucional, fato já manifestado em nota pela Reitoria desta Universidade." - Profª. Grace 87 

Cristina Roel Gutierrez; "Embora considere desejável e salutar a discussão a respeito das 88 

repercussões políticas aos projetos do poder executivo, não posso apoiar em nenhuma instância a 89 

decisão - unilateral - de parte dos alunos da EAUFMG, não só por se tratar de ato de violência, 90 

inadequado aos preceitos do nosso estatuto e ao nosso regimento, mas, principalmente, conforme 91 

manifestado formalmente pelo Magnífico Reitor, trata-se do cerceamento de um direito 92 

constitucional - o de ir e vir." - Professor José Eduardo Ferolla; "Eu, Cynara Fiedler Bremer, 93 

declaro que meu voto foi contrário à proposta por estar como representante da Câmara e na última 94 

reunião ocorrida em 27/10/2016 houve apoio ao movimento dos estudantes mas não à forma de 95 

ocupação, que impede o acesso à unidade." - Profª. Cynara Fiedler Bremer. Declaração de voto 96 

referente ao encaminhamento (2): "Declaro que, na reunião da Congregação da EAUFMG no dia 97 

10/11/2016, votei contra a proposta de instruir aos colegiados da EAUFMG medidas atenuadoras no 98 

cumprimento das atividades acadêmicas dos professores desse semestre/bimestre por julgar que, 99 

muito embora a congregação tenha a competência de reger as formas estruturais dos respectivos 100 

departamentos e órgãos, a instrução sobre o assunto não especificou com objetividade - até onde 101 

estive presente na reunião - que medidas seriam essas. Declaro que, como professor, apoio o 102 

movimento dos estudantes e entendo que, em tempo oportuno e de modo harmônico com uma 103 

maioria da universidade, chamados ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho 104 

Universitário, esta congregação deva manifestar-se acerca de oportunamente. É de meu 105 



 

entendimento também que tal medida, agora, esvazia o movimento estudantil, porque retira dele a 106 

decisão de levar suas próprias causas àqueles conselhos através de sua representação na 107 

congregação." - Prof. Renato César Ferreira de Souza. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 108 

Presidente, Prof. Maurício José Laguardia Campomori, agradeceu a presença de todos e deu por 109 

encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a 110 

presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 10 de novembro de 111 

2016.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 
ASSINATURAS:  113 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 114 
Profª. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 115 
Prof. Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD) 116 
Profª. Silke Kapp (Coordenadora NPGAU) 117 
Profª. Celina Borges Lemos (Chefe Departamento ACR) 118 
Profª. Paula Barros (Subchefe Departamento PRJ) 119 
Profª. Andréa Franco Pereira (Chefe Departamento TAU) 120 
Prof. Alfio Conti (Representante URB) 121 
Profª. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 122 
Prof. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Representante titular) 123 
Profª. Júnia Maria Ferrari Lima (Titular) 124 
Profª. Jupira Gomes de Mendonça (Titular) 125 
Prof. Renato César Ferreira de Souza  (Representante titular) 126 
Secretária Jennifer Mello 127 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia quinze de 128 
março de dois mil e dezessete) 129 


