
 

ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2018. 2 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 001/2018-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: André Luiz Prado 6 

de Oliveira (Subcoordenador CCGAU), Silke Kapp (Coordenadora NPGAU), Stéphane Denis Albert Rene 7 

Huchet (Chefe Departamento ACR), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ), Andréa 8 

Franco Pereira (Chefe Departamento TAU), José Augusto Martins Pessoa (Subchefe Departamento URB), 9 

Cynara Fiedler Bremer (Titular), Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Titular), Júnia Maria Ferrari Lima 10 

(Titular), Margarete Maria de Araújo Silva (Titular), Mateus de Sousa Van Stralen (Titular), Rogério 11 

Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e Sandro Canavezzi de Abreu (Titular),  os Técnico-Administrativos 12 

em Educação Widner Leonardo Candian de Souza (Suplente), e Neusa Silva Alvim (Suplente), e os discentes 13 

Luis Henrique Marques de Oliveira Silva (Titular) e Verônica Flores de Carvalho Silva (Suplente). 14 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), José Eduardo 15 

Ferolla (Titular) e Marco Antônio Penido de Rezende (Titular). Constatado o quorum regulamentar, o 16 

Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada 17 

a reunião: EXPEDIENTE: 1. Votação de ata: 1.1. Ata da reunião do dia 06/12/2017: após discussão, foi 18 

sugerida uma alteração do texto no item 1 das Comunicações da Presidência. A ata alterada foi colocada em 19 

votação e aprovada por unanimidade. 2. Comunicações da Presidência: 2.1. Exposição do TCC 2017: o 20 

Senhor Presidente informou que a Comissão de TCC enviou um e-mail relatando sobre a depredação dos 21 

trabalhos expostos nos espaços públicos da Escola, ocorrida no final do semestre passado. O Senhor 22 

Presidente mencionou que ainda não teve acesso às imagens e perguntou se houve algum desdobramento 23 

sobre o assunto. Os representantes discentes responderam que foi apurado, na época, que a responsável pelos 24 

estragos foi uma aluna que estava passando por uma crise, em decorrência de problemas psicológicos. O 25 

Senhor Presidente sugeriu que fosse agendada uma reunião com o D.A. para conversar sobre o assunto, e 26 

saber se ainda há alguma ação a ser tomada com o intuito de ajudar a aluna. 2.2. Obrigatoriedade do uso do 27 

ORCID e do Google Acadêmico: o Senhor Presidente informou que recebeu uma manifestação de profundo 28 

desagrado em relação à decisão da Pró-Reitoria de Pesquisa de publicar os últimos editais da universidade, 29 

relativos à concessão de bolsas, exigindo dos candidatos o registro atualizado nas plataformas ORCID e 30 

Google Acadêmico, assinada pelos professores Ana Paula Baltazar, Guilherme Nunes de Vasconcelos, José 31 

dos Santos Cabral Filho, Jupira Gomes Mendonça, Marcelo Maia, Marcos Felipe Sudré Saidler, Renata 32 

Moreira Marquez, Renato César Ferreira de Souza, Rita de Cássia Lucena Velloso e Silke Kapp. O Senhor 33 

Presidente levou o assunto à reunião do Conselho Universitário, ocasião em que o Reitor informou que será 34 

solicitado à PRPq que elimine essa exigência de seus editais, inclusive dos que se encontram em aberto. 35 

Tendo em vista que o assunto foi resolvido no âmbito do Conselho Universitário, todos concordaram que não 36 

seria necessário deliberar sobre isso na Congregação, mas que a manifestação dos professores seria 37 

divulgada para conhecimento dos membros da Congregação. 2.3. Inauguração de duas obras no campus: por 38 



 

solicitação do Reitor, o Senhor Presidente informou que no dia 14 de março, às 10 horas da manhã, serão 39 

inaugurados o CAD III, no Campus Pampulha, e a Moradia Universitária III, na Avenida Fleming. 40 

Complementa que a Universidade conseguiu mobilizar seus esforços e concluir essas duas obras, a despeito 41 

de todas as restrições orçamentárias, especialmente as relativas a investimentos, priorizando as obras de uso 42 

comum. 2.4. Cerimônia de transmissão de cargo da reitoria: o Senhor Presidente informou que a solenidade 43 

de transmissão do cargo de Reitora à Professora Sandra Regina Goulart Almeida foi marcada para o dia 21 44 

de março de 2018, às 19 horas, no Auditório do prédio da Reitoria. 2.5. Escaninhos para equipamentos de 45 

salas de aula: o Senhor Presidente comunicou sobre a nova sistemática de organização da Escola, com as 46 

salas abertas e os equipamentos guardados nos escaninhos, e informou que até o momento não houve 47 

nenhum relato de problema ou de dificuldade de operação. 2.6. Orçamento 2018: o Senhor Presidente 48 

solicitou que os setores façam o levantamento de suas prioridades orçamentárias para serem apresentadas na 49 

próxima reunião. 2.7. Elevadores da EAUFMG: o Senhor Presidente informou que o Reitor lhe comunicou 50 

que a modernização dos elevadores  deverá ser autorizada pela administração central para ter início ainda 51 

nesse semestre. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes 52 

pontos à Ordem do Dia, explicando que foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da 53 

Convocação para esta reunião: a) Atividade de extensão: a.1) Prestação de Serviços: "Suporte acadêmico ao 54 

Curso de Pós-Graduação em Design de Móveis na UEMG: disciplina Tecnologia Aplicada", de interesse do 55 

professor Glaucinei Rodrigues Correa; a.2) Prestação de Serviços: "Consultoria em conforto ambiental para 56 

avaliação da eficiência energética do Edifício Escola da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, 57 

DF", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza. b) Progressão funcional - Docente: b.1) 58 

Profa. Elisângela de Almeida Chiquito Martins, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto A; b.2) Profa. 59 

Natalia Aguiar Mol, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto A; b.3) Profa. Sofia Araújo Lima Bessa, 60 

do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto A. Aprovada a inclusão dos pontos, o Senhor Presidente deu 61 

início aos trabalhos: 1. Férias - Justificativa de período não usufruído (aprovados ad referendum da 62 

Congregação) - Docentes: Cristiano Cezarino Rodrigues: o pedido foi colocado em votação e 63 

homologado por unanimidade; Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco: o pedido foi colocado em votação e 64 

homologado com abstenção do interessado; Eduardo Cabeleiro Cortizo: o pedido foi colocado em votação 65 

e homologado por unanimidade; José Eduardo Ferolla: o pedido foi colocado em votação e homologado 66 

por unanimidade; Juliana Torres de Miranda: o pedido foi colocado em votação e homologado por 67 

unanimidade; Leonardo G. Oliveira Gomes: o pedido foi colocado em votação e homologado por 68 

unanimidade; Marcela Silviano Brandão Lopes: o pedido foi colocado em votação e homologado por 69 

unanimidade; Marco Antônio Penido de Rezende: o pedido foi colocado em votação e homologado por 70 

unanimidade; Natacha Silva Araújo Rena: o pedido foi colocado em votação e homologado por 71 

unanimidade; Roberta Vieira G. de Souza: o pedido foi colocado em votação e homologado por 72 

unanimidade; Tales Bohrer Lobosco G. de Oliveira: o pedido foi colocado em votação e homologado por 73 

unanimidade; Tiago Castelo Branco Lourenço: o pedido foi colocado em votação e homologado por 74 

unanimidade. 2. Progressão Funcional - Docente: 2.1. Profa. Ana Clara Mourão Moura, do nível 3 para 75 

o nível 4 da classe de Associado: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e 76 



 

aprovado por unanimidade; 2.2. Prof. Sandro Cnavezzi de Abreu, do nível 3 para o nível 4 da classe de 77 

Adjunto (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, o pedido de progressão foi colocado 78 

em votação e homologado com abstenção do interessado; 2.3. Profa. Elisângela de Almeida Chiquito 79 

Martins, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto A: após discussão, o pedido de progressão foi 80 

colocado em votação e aprovado por unanimidade; 2.4. Profa. Natalia Aguiar Mol, do nível 1 para o nível 81 

2 da classe de Adjunto A: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por 82 

unanimidade; 2.5. Profa. Sofia Araújo Lima Bessa, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto A: 83 

após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3. Promoção 84 

de docente: 3.1. Prof. Otávio Curtiss Silviano Brandão, da classe Adjunto para a classe Associado: 85 

definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Maria Cistina Villefort 86 

Teixeira (PRJ/EAUFMG), Eduardo Cabaleiro Cortizo (TAU/EAUFMG) e Antônio Neves de Carvalho 87 

Júnior (ENG/UFMG) como membros titulares, e as professoras Celina Borges Lemos (ACR/EAUFMG) e 88 

Cláudia Maria Jacobi (ICB/UFMG) como membros suplentes, para composição da Banca Avaliadora no 89 

processo de promoção do Professor Otávio Curtiss Silviano Brandão, da classe Adjunto para a classe 90 

Associado, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade; 3.2. Prof. Paulo 91 

Gustavo Von Kruger, da classe Adjunto para a classe Associado: definição de comissão avaliadora: 92 

tendo sido indicados os nomes das professoras Maria Cistina Villefort Teixeira (PRJ/EAUFMG), Maria 93 

Carmem Couto Ribeiro (ENG/UFMG) e Danielle Meireles de Oliveira (ENG/UFMG) como membros 94 

titulares, e os professores Frederico de Paula Tofani (PRJ/EAUFMG) e Antônio Neves de Carvalho Júnior 95 

(ENG/UFMG) como membros suplentes, para composição da Banca Avaliadora no processo de promoção 96 

do Professor Paulo Gustavo Von Kruger, da classe Adjunto para a classe Associado, a indicação foi 97 

discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade; 3.3. Profa. Cynara Fiedler Bremer, da classe 98 

Adjunto para a classe Associado: definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes das 99 

professoras Maria Cistina Villefort Teixeira (PRJ/EAUFMG), Maria Carmem Couto Ribeiro (ENG/UFMG) 100 

e Danielle Meireles de Oliveira (ENG/UFMG) como membros titulares, e os professores Frederico de Paula 101 

Tofani (PRJ/EAUFMG) e Antônio Neves de Carvalho Júnior (ENG/UFMG) como membros suplentes, para 102 

composição da Banca Avaliadora no processo de promoção da Professora Cynara Fiedler Bremer, da classe 103 

Adjunto para a classe Associado, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por 104 

unanimidade; 3.4. Profa. Myriam Bahia Lopes, da classe Adjunto para a classe Associado: aprovação 105 

do parecer da Banca Avaliadora (aprovado ad referendum da Congregação): após a leitura do parecer 106 

da Banca Examinadora do processo de promoção da Profa. Myriam, favorável à promoção, o parecer foi 107 

discutido, colocado em votação e homologado por unanimidade; 3.5. Profa. Ana Paula Baltazar dos 108 

Santos, da classe Adjunto para a classe Associado: aprovação do parecer da Banca Avaliadora 109 

(aprovado ad referendum da Congregação): após a leitura do parecer da Banca Examinadora do processo 110 

de promoção da Profa. Ana Paula, favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e 111 

homologado por unanimidade. 4. Alteração de regime de trabalho: 4.1. Prof. Guilherme Nunes de 112 

Vasconcelos, do regime de 20 horas para regime de Dedicação Exclusiva: após discussão, a solicitação 113 

de alteração foi colocada em votação e aprovada com abstenção do interessado. 5. Atividade de extensão: 114 



 

5.1. Prestação de Serviços: "Suporte acadêmico ao Curso de Pós-Graduação em Design de Móveis na 115 

UEMG: disciplina Tecnologia Aplicada", de interesse do professor Glaucinei Rodrigues Correa: após 116 

leitura do parecer do relator, Prof. Rogério Palhares, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo 117 

aprovada por unanimidade; O senhor Presidente esclareceu ao plenário que entende que projetos desse tipo, 118 

que envolvem atividades na área de ensino, propostas por docentes que atuam em regime de Dedicação 119 

Exclusiva na UFMG, não devam ser aceitos se propostos de modo continuado, somente se justificando em 120 

caráter excepcional e eventual, para que não se confundam com atividades formais e continuadas de docência 121 

em outras instituições. 5.2. Prestação de Serviços: "Consultoria em conforto ambiental para avaliação 122 

da eficiência energética do Edifício Escola da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, DF", 123 

de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: após leitura do parecer do relator, Prof. 124 

Rogério Palhares, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 6. 125 

Eleição de representante docente da EAUFMG junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 126 

conforme Edital 002/2018-SEC/EA: o Senhor Presidente deu conhecimento ao plenário sobre a carta de 127 

renúncia da Profa. Denise Morado e informou que, em conformidade com o Edital 002/2018-SEC/EA de 09 128 

de fevereiro de 2018, referente à eleição para Representante Titular e respectivo Suplente da categoria 129 

docente desta Escola de Arquitetura, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE/UFMG, a 130 

Secretaria Geral recebeu a inscrição de uma chapa composta pelos professores Rogério Palhares Zschaber de 131 

Araújo e Glaucinei Rodrigues Corrêa, candidatos a representantes titular e suplente, respectivamente. O 132 

Senhor Presidente nomeou como membros das Comissões Receptora e Escrutinadora a professora Júnia 133 

Maria Ferrari Lima, o TAE Widner Leonardo Candian de Souza e aluna Verônica Flores de Carvalho Silva. 134 

Terminada a votação, apurou-se 17 votantes e 17 votos válidos para a chapa composta pelos professores 135 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo (titular) e Glaucinei Rodrigues Corrêa (suplente), que foram 136 

declarados representantes eleitos da Escola de Arquitetura junto ao CEPE. 7. Indicação de lista tríplice de 137 

docentes para recomposição do Comitê Assessor de Ciências Sociais e Aplicadas - PRPq: colocado em 138 

discussão, foram indicados os nomes dos professores Renato César Ferreira de Souza, Cynara Fiedler 139 

Bremer e Celina Borges Lemos. A indicação da lista tríplice foi colocada em votação e aprovada por 140 

unanimidade. 8. Calendário 2018 de “Comprovação de Conhecimento em Atividades Acadêmicas 141 

Curriculares” dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da EAUFMG: após 142 

discussão e esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 9. Realização 143 

da Feira de Tudo em 2018: o Senhor Presidente leu o ofício que recebeu do Diretório Acadêmico 144 

solicitando a autorização para a realização da Feira de Tudo em 2018. Colocada em discussão e votação, a 145 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 10. "Nada consta" relativo a empréstimo de escaninhos: após 146 

lembrar sobre o funcionamento do novo Setor de Logística, o Senhor Presidente informou sobre a 147 

dificuldade do setor em receber de volta as chaves dos escaninhos dos alunos formados. Sendo assim, o setor 148 

sugeriu que fosse incluída uma declaração de "nada consta", a ser emitida pelo próprio setor de logística, que 149 

deverá ser entregue à Seção de Ensino, na ocasião do requerimento de emissão de diploma. A sugestão foi 150 

aprovada por unanimidade.  Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deixou a palavra livre. O 151 

Senhor presidente aproveitou a oportunidade para levantar a questão sobre a precariedade da sala da 152 



 

Congregação, sugerindo o desenvolvimento de um estudo para elaborar um projeto de reestruturação do 153 

local, estando todos de acordo. O Senhor Presidente também informou que foi iniciado o processo de 154 

contratação de um artista para pintar os retratos dos quatro últimos ex-diretores da Escola de Arquitetura. 155 

Não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente, Prof. Maurício José Laguardia Campomori, 156 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da 157 

Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 158 

07 de março de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 159 

ASSINATURAS:  160 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 161 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 162 

Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 163 

Prof. Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes (Coordenador pro tempore CCGD) 164 

Profa. Silke Kapp (Coordenadora NPGAU) 165 

Prof. Stéphane Denis Albert Rene Huchet (Chefe Departamento ACR) 166 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 167 

Profa. Andréa Franco Pereira (Chefe Departamento TAU) 168 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento URB) 169 

Prof. Tales Boher Lobosco Gonzaga de Oliveira (Representante suplente) 170 

Profa. Rejane Magiag Loura (Representante suplente) 171 

Prof. Eduardo Mascarenhas dos Santos (Representante suplente) 172 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Suplente) 173 

Profa. Margarete Maria de Araújo Silva (Titular) 174 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Representante titular) 175 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Representante titular) 176 

TAE Fernanda Emília de Morais (Representante titular) 177 

TAE Juliana Rodrigues Pereira (Representante titular) 178 

Discente Luis Henrique Marques (Titular) 179 

Discente Nattyelle Baêta (Titular) 180 

Secretária Jennifer Mello 181 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia quatro de abril 182 

de dois mil e dezoito) 183 


