
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 2 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, em atendimento à 3 
Convocação nº. 009/2017-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação da Escola de 4 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor 5 
Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença dos seguintes membros: Professores 6 
Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU), Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD), 7 
Silke Kapp (Coordenadora NPGAU), Stéphane Denis Albert Rene Huchet (Chefe Departamento ACR), 8 
Guilherme Nunes Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ), Andréa Franco Pereira (Chefe Departamento 9 
TAU), Eduardo Mascarenhas dos Santos (Suplente), Cynara Fiedler Bremer (Titular), os Técnico-10 
Administrativos em Educação Fernanda Emília de Morais (Titular), Joana Guimarães Couto e Casella 11 
(Titular), Juliana Rodrigues Pereira (Titular), e os discentes Luan Viana (Suplente) e Luis Henrique Marques 12 
de Oliveira Silva (Titular). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores Rita de Cássia Lucena Velloso 13 
(Vice-Diretora), Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento URB), José Augusto Martins Pessoa 14 
(Subchefe Departamento URB), José Eduardo Ferolla (Titular) e André Luiz Prado de Oliveira (Titular). 15 
Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, 16 
cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Votação de ata: 1.1. Ata da 17 
reunião do dia 11/10/2017: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção. 18 
Antes de continuar, o senhor Presidente solicitou inversão de pauta para que o item Comunicações da 19 
Presidência fosse para o final da pauta, para votação dos itens da ordem do dia, incluindo a homologação da 20 
eleição para representação docente junto à Congregação, o que permitiria a participação dos novos membros. 21 
Aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos 22 
seguintes pontos à Ordem do Dia, explicando que foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao 23 
envio da Convocação para esta reunião: a) Atividade de extensão: Projeto de Extensão Museu Escola de 24 
Arquitetura UFMG, de interesse da Profa. Celina Borges Lemos do Departamento ACR (aprovado ad 25 
referendum da Congregação); b) Férias - justificativa de período não usufruído - Docentes André Guilherme 26 
Dorneles Dângelo e Vanessa Borges Brasileiro. Aprovada as inclusões dos pontos, o Senhor Presidente deu 27 
início aos trabalhos: Edital 015/2017-SEC/EA - eleição de representação docente junto à Congregação - 28 
homologação do resultado: após a leitura da ata da junta apuradora da eleição ocorrida no dia 31 de outubro 29 
de 2017, apontando como eleitos, por ordem de classificação, os docentes Rogério Palhares Zschaber de 30 
Araújo (Titular), Elisângela de Almeida Chiquito Martins (Suplente), Mateus de Sousa Van Stralen (Titular), 31 
Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), Margarete Maria de Araújo Silva (Titular), Tiago Castelo Branco 32 
Lourenço (Suplente), Sandro Canavezzi de Abreu (Titular), José dos Santos Cabral Filho (Suplente) e Tales 33 
Boher Lobosco Gonzaga de Oliveira como suplente do Prof. André Luiz Prado de Oliveira, o Senhor 34 
Presidente colocou o assunto em discussão e votação, sendo o resultado da eleição homologado por 35 
unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, os novos representantes docentes Rogério Palhares 36 
Zschaber de Araújo, Mateus de Sousa Van Stralen e Sandro Canavezzi a participarem da reunião e lhes deu 37 
boas-vindas ao colegiado. 2. Afastamento do País (aprovados ad referendum da Congregação): 2.1. 38 



 

Fernando Luiz Camargos Lara — Finalidade: Palestra - Lançamento de livros; Local: Austin, EUA; 39 
Período: 30/10 a 15/11/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em 40 
votação e homologado por unanimidade; 2.2. Carlos Alberto Batista Maciel — Finalidades: Orientação 41 
externa - Studio Review, Atelie Americas / Palestra - Goldsmith Talks, Arquitetos Associados, 42 
lançamento de livro; Local: Austin, EUA; Período: 08 a 18/11/2017: após discussão, a aprovação do 43 
pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 2.3. Flavio de Lemos 44 
Carsalade — Finalidade: Seminário - VIII Projetar; Local: Buenos Aires - Argentina; Período: 13 a 45 
18/11/2017: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada 46 
por unanimidade. 3. Férias - Justificativa de período não usufruído - Docentes: Elisângela de Almeida 47 
Chiquito Martins: o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; André Guilherme 48 
Dorneles Dângelo: o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; Vanessa Borges 49 
Brasileiro: o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por ser parte interessada do 50 
próximo item, o senhor Presidente passou a presidência para o decano da Congregação presente, Professor 51 
Eduardo Mascarenhas dos Santos, e se retirou da sala. Maurício José Laguardia Campomori: o pedido foi 52 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Retornando à sala e reassumindo a Presidência, o 53 
professor Maurício deu continuidade à pauta. 4. Proposta de Resolução que “Estabelece normas internas 54 
para regulamentar os processos de comprovação de conhecimentos na Escola de Arquitetura" 55 
(aprovado ad referendum da Congregação): o senhor Presidente passou a palavra ao Professor Marcelo 56 
Maia, coordenador do Colegiado dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que ofereceu 57 
explicações sobre o assunto. Após colocada em discussão, a aprovação da resolução foi colocada em votação 58 
e homologada por unanimidade. 5. Atividade de extensão: 5.1. Projeto de Extensão Museu Escola de 59 
Arquitetura UFMG, de interesse da Profa. Celina Borges Lemos, Departamento ACR (aprovado ad 60 
referendum da Congregação): após explanação do Professor Stéphane Huchet, chefe do Departamento 61 
ACR, sobre o projeto, a aprovação da atividade foi colocada em discussão e votação, sendo homologada por 62 
unanimidade. 6. Relatos dos trabalhos da Comissão de Espaço Físico: o senhor Presidente passou a 63 
palavra ao Professor Eduardo Mascarenhas dos Santos, presidente da Comissão de Espaço Físico, que fez um 64 
relato sobre os seguintes pontos: jardim externo: partes do projeto paisagístico que foi realizado encontram-65 
se pendentes dependendo de obras, como a solução para a linha da água rente à parede do hall de entrada que 66 
compromete as esquadrias e a necessidade de cobertura do espaço da bomba contíguo à calçada da rua 67 
Paraíba. Quanto à árvore, da espécie alfeneiro, que está ameaçada com infestação de cupins, apesar do laudo 68 
da Divisão de Áreas Verdes da UFMG recomendando a sua supressão, a Comissão ganhou um prazo para 69 
estudar ações visando sua preservação e recuperação, como utilização de escoramentos, sinalização de 70 
advertência, análise e monitoramento do grau de comprometimento e formas de tratamento para combate à 71 
praga; jardim interno: o projeto do jardim interno está sendo discutido em conjunto com o Diretório 72 
Acadêmico, levando-se em consideração o seu uso e o tombamento parcial da área; cantina: a Comissão, em 73 
parceria com o Diretório Acadêmico, está em negociação com a FUMP e levantando dados para estudos de 74 
viabilidade de implantação de uma unidade do Restaurante Universitário. O senhor Presidente recomendou 75 
celeridade ao processo, especialmente, durante o período de férias; reposicionamento da reserva técnica do 76 



 

Museu: com a destinação da sala 118B, que deveria estar abrigando a reserva técnica do Museu da Escola de 77 
Arquitetura, para o setor de Logística e Comunicação e bolsistas da Comissão de Espaço Físico, a reserva 78 
técnica ainda não foi realocada. Diante de várias possibilidades levantadas, a Comissão está em negociação 79 
com alguns setores para viabilizar o reposicionamento da área destinada ao Museu. Enquanto isso, o serviço 80 
contratado de limpeza das peças está sendo feito na cantina, que encontra-se desativada; novas salas de aula: 81 
atendendo à demanda de novas salas de aula principalmente para os cursos noturnos, a sala onde hoje 82 
funciona parte do laboratório de fotodocumentação localizada acima da sala 113, abrigará uma sala de aula 83 
com capacidade para 15 alunos. Outra nova sala de aula, 134C, com capacidade para 30 alunos, já está em 84 
funcionamento; elevador para o conjunto de salas de aula 134: o elevador já deverá estar em funcionamento 85 
no próximo ano; aumento do espaço do almoxarifado: para melhor acondicionamento do estoque e permitir o 86 
acesso interno ao almoxarifado, sua área está sendo ampliada utilizando parte da sala 124; reforma dos 87 
elevadores: as duas propostas, a de troca ou reforma da parte mecânica e da cabine estão sendo estudadas. 88 
Após discussões sobre os diversos pontos, o senhor Presidente, obedecendo a inversão de pauta aprovada 89 
anteriormente, deu início às Comunicações da Presidência: 1. Consulta à comunidade sobre a elaboração 90 
da lista tríplice para Reitor/Vice-Reitor, gestão 2018-2021: o senhor Presidente lembrou a todos sobre a 91 
consulta que se realizará no próximo dia 09 de novembro, com mesas receptoras funcionando de 08:00h às 92 
22:00h e apuração imediatamente após o encerramento da votação; 2. Repasse financeiro do DAEAUFMG 93 
para reconstituição do jardim externo: o DAEAUFMG comunicou formalmente no dia 24 de outubro que 94 
depositará  R$1.000,00 para reconstituição do jardim externo, danificado em festa organizada pelo diretório. 95 
Esse montante será revertido em auxílio ao estudante para participação em eventos; 3. Fechamento do 96 
exercício orçamentário 2017: a data limite para execução orçamentária foi alterada do dia 08 de novembro 97 
para o dia 24 de novembro. Há ainda verba para despesas de custeio e a Diretoria receberá solicitação de 98 
demandas em tempo hábil para seu empenhamento; 4. Pregão para os laboratórios do curso de Design: o 99 
pregão para aquisição de equipamentos e materiais para montagem dos laboratórios do curso de Design, com 100 
verba do referido curso e dos cursos de Arquitetura e Urbanismo que não foram utilizados em 2017, foi 101 
realizado pela Seção de Compras da Escola de Arquitetura, e será julgado no dia 16 de novembro; 5. Plano 102 
de capacitação para TAES: o senhor Presidente propôs a constituição de uma comissão formada por técnicos 103 
para apresentar para a Congregação uma proposta de critérios de utilização de recursos de um fundo de 104 
capacitação e treinamento para o corpo técnico-administrativo, levando-se em consideração os níveis de 105 
formação (fundamental/médio/ superior) e áreas de atuação (acadêmico/administrativo/especializado) dos 106 
técnico-administrativos em educação da Unidade. Com anuência do plenário, em uma próxima reunião os 107 
representantes técnico-administrativos deverão trazer nomes de 03 membros titulares e respectivos suplentes 108 
indicados para constituir a referida comissão; 6. Aluguel de espaços da EAUFMG: retomando o assunto 109 
discutido em reuniões anteriores, o senhor Presidente sugeriu a constituição de uma comissão, constituída 110 
pelos professores Eduardo, Sandro, Marcelo, o discente Luiz e um técnico-administrativo a ser indicado 111 
pelos pares, encarregada de apresentar uma opinião fundamentada sobre a viabilidade de implantação do 112 
serviço de aluguel de salas, considerando-se a disponibilidade de espaços sem prejuízo às atividades de 113 
rotina, o gerenciamento do serviço, incluindo manutenção e condições de uso das salas e escalas de trabalho 114 



 

não onerosas dos técnico-administrativos, tipos de eventos que serão aceitos. Finalizando, o senhor 115 
Presidente solicitou de todos os membros a confirmação de presença, por e-mail, nas reuniões da 116 
Congregação.Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, Prof. Maurício José Laguardia 117 
Campomori, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira 118 
Diniz, substituta eventual da Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino 119 
juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 

ASSINATURAS:  121 
Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 122 
Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 123 
Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 124 
Prof. Glaucinei Rodrigues Corrêa (Coordenador CCGD) 125 
Prof. Stéphane Denis Albert Rene Huchet (Chefe Departamento ACR) 126 
Profa. Paula Barros (Subchefe Departamento PRJ) 127 
Profa. Andréa Franco Pereira (Chefe Departamento TAU) 128 
Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento URB) 129 
Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 130 
Prof. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Representante titular) 131 
Prof. Eduardo Mascarenhas dos Santos (Representante suplente) 132 
Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Representante titular) 133 
Prof. Tiago Castelo Branco Lourenço (Suplente) 134 
Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Representante suplente) 135 
Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Representante titular) 136 
TAE Widner Leonardo Candian de Souza (Representante suplente) 137 
TAE Joana Guimarães Couto e Casella (Representante titular) 138 
Discente Leticia Notini (titular) 139 
Discente Luis Henrique Marques (titular) 140 
Discente Verônica Flores (Suplente) 141 
Secretária Jennifer Mello 142 
(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de 143 
dezembro de dois mil e dezessete) 144 


