
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2 
2017....................................................................................................................................................................... 3 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, em atendimento à 4 
Convocação nº. 006/2017-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação da Escola de 5 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor 6 
Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença dos seguintes membros: Professores Rita 7 
de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD), Marcelo Reis 8 
Maia (Coordenador CCGAU), Renata Moreira Marquez (Suboordenadora NPGAU), Stéphane Denis Albert 9 
Rene Huchet (Chefe Departamento ACR), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ), 10 
Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB), André Luiz Prado de Oliveira (Titular), Cynara 11 
Fiedler Bremer (Titular), Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Titular), Laura de Souza Cota Carvalho 12 
(Suplente), Eduardo Mascarenhas Santos (Suplente) e Marco Antônio Penido de Rezende (Titular), o 13 
Técnico Administrativo em Educação Widner Leonardo Candian de Souza (Suplente) e os discentes Ana 14 
Luíza Gama Fontes (Titular), Luan Viana (Suplente), Luís Henrique Marques de Oliveira Silva (Titular) e 15 
Nattyelle Baêta (Titular). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Técnicas Administrativas em Educação Joana 16 
Guimarães Couto e Casella (Titular) e Juliana Rodrigues Pereira (Titular). Constatado o quorum 17 
regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori cumprimentou a todos e 18 
pediu autorização ao plenário para que a representante discente suplente, Verônica Flores de Carvalho Silva,  19 
participasse da sessão, além dos outros quatros representantes discentes, sem direito a voto. Após autorização 20 
do plenário, o Senhor Presidente deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Aprovação de atas: 1.1. 21 
Ata da reunião do dia 12/07/2017: após discussão, o Professor Glaucinei Corrêa solicitou a exclusão de um 22 
trecho do texto do item 5 da Ordem do Dia, justificando que aquele trecho não correspondia à sua fala 23 
original. Após a supressão do trecho, a ata foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção.  2. 24 
Comunicações da Presidência: 2.1. Aula Magna/Inaugural do 2º semestre de 2017 da Escola de 25 
Arquitetura: o Senhor Presidente informou que a Pró-Reitora Adjunta de Extensão da UFMG, Professora 26 
Claudia Andrea Mayorga Borges, aceitou o convite para ministrar a aula inaugural do 2º semestre de 2017, 27 
no dia 29 de agosto. Informou, também, que esta palestra irá compor o quadro das Atividades 28 
Complementares do horário noturno; 2.2. Renovação do credenciamento da UFMG junto ao MEC : o Senhor 29 
Presidente informou que a UFMG recebeu a nota máxima (5) na avaliação de recredenciamento do MEC e 30 
parabenizou a toda a comunidade e todos aqueles que participaram diretamente do processo de avaliação; 31 
2.3. Reunião com a Pró-Reitoria de Administração (PRA) e a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 32 
referente à Fazenda da UFMG em Pedro Leopoldo: o Senhor Presidente informou que participou de uma 33 
reunião com a PRA e a PROPLAN, resultante de uma demanda que surgiu, a princípio, da Escola de 34 
Engenharia, sobre a discussão da participação da Escola de Arquitetura nas atividades desenvolvidas na 35 
Fazenda da UFMG no município de Pedro Leopoldo. Após um breve histórico sobre o assunto, o Senhor 36 
Presidente comunica que a EA está formalizando sua participação nesse conjunto de atividades e que tem a 37 
intenção de começar a desenvolver discussões internas, no que for de interesse da Escola, para uma eventual 38 



 

ampliação desta atuação nas ações que poderão ser desenvolvidas na Fazenda. 2.4. Sugestão de alteração nas 39 
datas das reuniões da Congregação no 2º semestre de 2017: o Senhor Presidente explicou sobre a 40 
necessidade de incluir mais uma data no calendário de reuniões do segundo semestre e comunicou a proposta 41 
com as novas datas; 2.5. Indicação Prof. Rogério Palhares para participação em seminário que visa discutir o 42 
projeto de lei que "Aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e dá outras providências": o 43 
Senhor Presidente informou que a Escola recebeu um convite da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 44 
através da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, para participar de um seminário sobre o novo 45 
Plano Diretor do Município de Belo Horizonte. O Prof. Rogério Palhares foi indicado formalmente para 46 
representar a Diretoria e está à disposição para receber sugestões e esclarecer dúvidas de todos os membros 47 
da comunidade; 2.6. Resultado da chamada pública da CEMIG: o Senhor Presidente deu ciência sobre a 48 
divulgação do resultado do Chamamento Público do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento 49 
Tecnológico CEMIG-ANEEL  – 2016/2017, no qual a proposta enviada pela equipe formada por professores 50 
da Escola de Arquitetura foi aprovada e classificada, no tema "Operação de Sistema Elétrico". ORDEM DO 51 
DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes pontos à Ordem do Dia, explicando 52 
que foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta reunião: a) 53 
Solicitação do Diretório Acadêmico referente à necessidade da instauração da Comissão de sindicância a fim 54 
de apurar os fatos relacionados referente à disciplina Casa Grande. b) Indicação de 01 membro suplente para 55 
a representação da Escola junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – UFMG. c) 56 
Atividades de extensão: c.1) "Projeto - Geopolítica e Cidades", de interesse da Profª. Natacha Rena; c.2) 57 
"Natureza Política", de interesse da Profª. Marcela Silviano Brandão Lopes. A Professora Cynara 58 

Bremer informou que, na reunião da Câmara do Departamento TAU de 10/08/2017, foi registrado um voto 59 
de louvor à  Profa. Andréa Franco pela organização e pelo sucesso do evento internacional intitulado 60 
“Simpósio Brasileiro de Design Sustentável (SBDS) + International Symposium on Sustainable Design 61 
(ISSD)", ocorrido no período de  01 a 04 de agosto de 2017 na Escola de Arquitetura, e que a Profa. Roberta 62 
Vieira, Subchefe do departamento, solicita que este voto de louvor seja levado a Egrégia Congregação da 63 
EA/UFMG. Colocado em discussão e votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Aprovada a inclusão 64 
dos outros pontos, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos: Por ser parte interessada em item do 65 
próximo ponto de pauta, o senhor Presidente passou a presidência para a senhora Vice-Diretora, e se retirou 66 
da sala. 1. Afastamento do País (aprovados ad referendum da Congregação): 1.1. Mauricio Jose 67 
Laguardia Campomori - Finalidade: Cooperação Internacional – Representação da Escola de 68 
Arquitetura no ARQUISUR 2017 - XXXVI Encuentro de la Asociación de Facultades y Escuelas de 69 
Arquitectura de Universidades Públicas del Mercosur, e participação no XXI Congreso - El saber 70 
proyectual. Sus lógicas, procesos y estrategias; Local: San Juan, Argentina; Período: 04/09/2017 a 71 
09/09/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado 72 
por unanimidade; 1.2. Flavio de Lemos Carsalade - Finalidade: Cooperação Internacional - Doutorado 73 
interinstitucional; Local: Maputo, Moçambique; Período: 23/08/2017 a 31/08/2017: após discussão, a 74 
aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologada por unanimidade; 1.3. Ana 75 
Paula Baltazar dos Santos - Finalidade: Reunião - Reunião da rede internacional de pesquisa Whose 76 
right to the (smart) city (AHRC); Local: Londres e Plymouth, Inglaterra; Período: 01/09/2017 a 77 



 

15/09/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologada 78 
por unanimidade; 1.4. Silke Kapp - Finalidade: Cooperação Internacional - Projeto de pesquisa em rede 79 
"Place-making with older Adults"; Local: Manchester, Inglaterra;  Período: 01/09/2017 a 10/09/2017: 80 
após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologada por 81 
unanimidade; 1.5. Fernando Luiz Camargos Lara - Finalidade: Ministrar Curso - Seminario sobre 82 
arquitectura y ensenaza; Local: Cali, Colômbia; Período: 10/09/2017 a 26/09/2017: após discussão, a 83 
aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologada por unanimidade; 1.6. Maria 84 
Cristina Villefort Teixeira - Finalidade: Congresso - XXIV Seminar on Urban Form; Local: Valencia, 85 
Espanha; Período: 24/09/2017 a 07/10/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi 86 
colocado em votação e homologada por unanimidade; 1.7. Marieta Cardoso Maciel - Finalidade: 87 
Congresso - XXIV Seminar on Urban Form; Local: Valencia, Espanha; Período: 24/09/2017 a 88 
07/10/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado 89 
por unanimidade; 1.8. Stael de Alvarenga Pereira Costa - Finalidade: Congresso - International 90 
Seminar on Urban Form Instituição; Local: Valencia, Espanha; Período: 24/09/2017 a 07/10/2017: 91 
após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado por 92 
unanimidade. Retornando à sala e reassumindo a Presidência, Prof. Maurício deu continuidade à pauta. 2. 93 
Atividades de extensão: 2.1. "Exposição e Seminário: Arquitetura Moderna na América Latina", de 94 
interesse do Prof. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (aprovado ad referendum da Congregação): 95 
após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.2. "Oficina QUAPÁ-96 
SEL II Belo Horizonte", de interesse da Profa. Stael de Alvarenga Pereira Costa (aprovado ad 97 
referendum da Congregação): após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por 98 
unanimidade; 2.3. "Concurso de Projetos para Legado da Unidade de Valorização Sustentável da 99 
Essencis MG em Betim - Concurso de Estudantes para Propostas de um Parque Urbano", de interesse 100 
do Prof. André Luiz Prado de Oliveira (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a 101 
proposta foi colocada em votação e homologada com abstenção do interessado; 2.4. "Programa de revisão, 102 
atualização e elaboração da legislação urbanística do município de Cássia", de interesse do Prof. 103 
Leonardo Barci: retirado de pauta; 2.5. "Geodesign South America 2017 - Strategic Planning for 104 
Alternative Futures", de interesse da Profa. Ana Clara Mourão Moura: após discussão, a proposta foi 105 
colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.6. "5º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e 106 
Documentação", de interesse do Prof. Leonardo Barci Castriota: após discussão, a proposta foi colocada 107 
em votação e homologada por unanimidade; 2.7. "1º Seminário Técnico TCC/TAU ", de interesse das 108 
Professoras Roberta Vieira Gonçalves de Souza, Rejane Magiag Loura e Sofia Araújo Lima Bessa: 109 
após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.8. "Curso REVIT e 110 
Eficiência Hídrica ", de interesse da Profa. Rejane Magiag Loura: após discussão, a proposta foi 111 
colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.9. "2º Seminário Internacional sobre Gestão de 112 
Paisagem Cultural", de interesse do Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo: após discussão, a 113 
proposta foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.10. "FOZ - Incubadora de Interesse 114 
Público", de interesse do Prof. Wellington Cançado Coelho): após discussão, a proposta foi colocada em 115 
votação e homologada com 3 abstenções; 2.11. "Projeto Caritas: Design e Dança para o Bem Estar 116 



 

Social", de interesse do Prof. Glaucinei Corrêa): após discussão, a proposta foi colocada em votação e 117 
homologada com abstenção do interessado; 2.12. "Projeto - Geopolítica e Cidades", de interesse da Profª. 118 
Natacha Rena: após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.13. 119 
"Natureza Política", de interesse da Profª. Marcela Silviano Brandão Lopes: após discussão, a proposta 120 
foi colocada em votação e homologada por unanimidade. 3. Recurso à decisão do Colegiado dos Cursos de 121 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo referente ao pedido de reintegração do discente Fernando da 122 
Silva Soares: o relator, Prof. Marco Antônio Rezende, explicou o caso ao plenário. Após leitura do parecer, 123 
o ponto foi colocado em discussão e foi sugerido o seguinte encaminhamento: a instância recorrida 124 
(Congregação) irá devolver o recurso para a instância anterior (Colegiado dos Curso de Graduação em 125 
Arquitetura e Urbanismo) para reexame do assunto. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por 126 
unanimidade. 4. Indicação de nomes para composição do Conselho Editorial da Escola de Arquitetura: 127 
após discussão sobre como seriam escolhidos os 4 representantes da comunidade, foi sugerido o seguinte 128 
encaminhamento: cada membro da congregação vota em dois nomes dentre todos os que manifestaram 129 
interesse em participar, sendo eleitos os quatro mais votados. A proposta foi colocada em votação e aprovada 130 
por unanimidade. Após votação dos nomes, foram escolhidos os seguintes membros para composição do 131 
Conselho Editorial da Escola de Arquitetura: Discente Paula Lobato, docentes Cynara Fiedler Bremer, Silke 132 
Kapp e Carlos Antônio Leite Brandão, como representantes da comunidade, e Professora Rita de Cássia 133 
Lucena Velloso, como representante da Diretoria. 5. Aluguel de salas e auditório da Escola de 134 
Arquitetura: O Senhor Presidente explicou que o público externo consulta a EA sobre valores para aluguel 135 
do auditório e que alguns eventos organizados pela comunidade interna são pagos pelo público participante. 136 
Por isso, o Senhor Presidente abre discussão sobre cessão dos espaços para eventos que não são da 137 
comunidade e sobre possíveis cobranças de taxas de aluguel. Findada a discussão, foi sugerido o seguinte 138 
encaminhamento: a Escola de Arquitetura irá cobrar aluguel de espaços para eventos pagos, com preço 139 
diferenciado para aqueles coordenados por membros comunidade, sendo que a Diretoria irá fazer uma 140 
proposta de tabela de preços, a ser enviada antecipadamente para análise dos membros da Congregação e 141 
discutida na próxima reunião. Colocada em discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 6. 142 
Escaninhos para equipamentos de salas de aula: após informar sobre o quantitativo dos recursos didáticos 143 
disponíveis na EA, o Senhor Presidente propôs a seguinte alteração no sistema de empréstimo destes 144 
equipamentos: a partir do próximo semestre, os equipamentos serão retirados das salas de aula, que poderão, 145 
dessa forma, permanecer abertas, para serem armazenados em escaninhos. As respectivas chaves ficarão 146 
disponíveis na portaria, com protocolo de entrega. A proposta foi colocada em votação e aprovada por 147 
unanimidade. 7. Solicitação do D.A. referente à necessidade da instauração da Comissão de sindicância 148 
a fim de apurar os fatos relacionados referente à disciplina Casa Grande: o Senhor Presidente sugeriu 149 
que, primeiramente, os representantes discentes expusessem o ocorrido. Encerrada a exposição do assunto 150 
pelos discentes, o Presidente tomou a palavra e expôs seu ponto de vista, segundo o qual a questão trazida 151 
pela representação discente poderia ser encarada de duas formas: caso se caracterizasse como uma questão 152 
didático-pedagógica, de questionamento sobre a adequação dos procedimentos adotados na formatação ou na 153 
ministração da disciplina, poderia ser tratada, antes de ser submetida à Congregação, em diversas instâncias, 154 
quais sejam, junto ao docente responsável pela disciplina, ao Departamento ofertante e ao Colegiado do 155 



 

Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Nesse caso, ainda em sua opinião, a instauração de uma 156 
comissão de sindicância não seria a forma mais eficaz e adequada de tratar a questão, antes de esgotadas as 157 
possibilidades anteriormente elencadas. Numa segunda hipótese, em que a questão extrapolasse o âmbito de 158 
problema circunscrito à esfera didático-pedagógica, caso se tratasse de uma questão relacionada ao racismo, 159 
o Presidente afirmou que, por se tratar de crime tipificado na legislação, julgava necessário que uma 160 
denúncia formal fosse oferecida. Frente a uma denúncia formal os procedimentos da sindicância seriam 161 
imediatamente instalados, inclusive para permitir que os eventuais denunciados pudessem exercer seu direito 162 
de defesa. Afirmou, ainda, o Presidente que refutava quaisquer menções a um suposto racismo institucional, 163 
que a seu ver seriam injustas para com a Universidade Federal de Minas Gerais, instituição que, ao contrário, 164 
vem se esforçando e conseguindo grandes avanços nos processos de inclusão, de combate a quaisquer tipos 165 
de discriminação e na defesa dos direitos individuais e coletivos. Após ampla discussão, não houve 166 
deliberação sobre o assunto. Devido ao adiantado da hora, o outro ponto de pauta foi transferido para a 167 
próxima reunião. O Senhor Presidente, Prof. Maurício José Laguardia Campomori, agradeceu a presença de 168 
todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, 169 
lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2017. 170 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  171 
ASSINATURAS:  172 
Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 173 
Profª. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 174 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 175 
Prof. Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD) 176 
Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 177 
Profª. Iraci Pereira Stensjö (Decana Departamento TAU) 178 
Profª. Raquel Garcia Gonçalves (Chefe Departamento URB) 179 
Profª. Cynara Fiedler Bremer (Representante titular) 180 
Prof. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Representante titular) 181 
Profª. Laura de Souza Cota Carvalho (Representante suplente) 182 
Prof. Eduardo Mascarenhas dos Santos (Representante suplente) 183 
Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Representante titular) 184 
TAE Fernanda Emília de Morais (Representante titular) 185 
TAE Ângela Maria Campos Neto (Representante suplente) 186 
TAE Neusa Silva Alvim (Representante suplente) 187 
Discente Leticia Notini (titular) 188 
Discente Verônica Flores (Suplente) 189 
Secretária Jennifer Mello 190 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia vinte de 191 
setembro de dois mil e dezessete) 192 


