
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018. 2 

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

Convocação nº. 004/2018-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: Professores Rita 6 

de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU), Érico 7 

Franco Mineiro (Coordenador CCGD), Silke Kapp (Coordenadora NPGAU), Stéphane Denis Albert Rene 8 

Huchet (Chefe Departamento ACR), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ), Roberta 9 

Vieira Gonçalves de Souza (Subchefe Departamento TAU), José Augusto Martins Pessoa (Subchefe 10 

Departamento URB), Cynara Fiedler Bremer (Titular), Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco (Titular), José 11 

Eduardo Ferolla (Titular), Marcela Silviano Brandão Lopes (Suplente), Marco Antônio Penido de Rezende 12 

(Titular), Margarete Maria de Araújo Silva (Titular) e Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), os Técnico-13 

Administrativos em Educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) e Fernanda Emília de Morais (Titular), 14 

e os discentes Luis Henrique Marques de Oliveira Silva (Titular), Verônica Flores de Carvalho Silva 15 

(Titular) e Lucca Gonzales Mezzacappa (Suplente). Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, 16 

Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: 17 

EXPEDIENTE: 1. Comunicações da Presidência: 1.1. Ofício Circular PRORH nº 04/2018: o Senhor 18 

Presidente informou que foi encaminhado para todos os setores da Unidade o ofício recebido da PRORH, em 19 

04/06/18, avisando sobre a necessidade de adequar os processos seletivos para estágios não obrigatórios 20 

remunerados, pagos via SIAPE, às normativas constantes no Termo de Ajuste de Conduta firmando entre a 21 

Universidade e o Ministério Público Federal, e à Orientação Normativa do Ministério do Planejamento nº 02 22 

de 24/06/16. O Senhor Presidente solicitou que as orientações contidas no referido ofício sejam 23 

criteriosamente observadas. 1.2. Aprovação de afastamentos no sistema: o Senhor Presidente solicitou às 24 

chefias departamentais que, ao aprovar os afastamentos do país e os afastamentos no país superior a quinze 25 

dias no respectivo sistema, incluam as informações sobre a data e a forma (ad referendum ou em reunião 26 

departamental) da aprovação. 1.3. I Edital Anual de Livros da Escola de Arquitetura da Editora da UFMG: o 27 

Senhor Presidente comunicou que no dia 08 de junho de 2018 foi divulgado o resultado do I Edital Anual de 28 

Livros da Escola de Arquitetura da Editora da UFMG, tendo sido selecionados os seguintes originais: “A 29 

produção da talha joanina da Capitania de Minas Gerais”, de Azis José de Oliveira Pedrosa e “Tessituras 30 

híbridas ou o duplo regresso: Encontros latino-americanos e traduções culturais do debate sobre o Retorno à 31 

Cidade”, de Gisela Barcellos de Souza. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 02/05/2018: após 32 

discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Representantes Discentes: O 33 

senhor presidente informou que o resultado da eleição para chapa do Diretório Acadêmico da Escola de 34 

Arquitetura da UFMG foi homologado, mas que a formalização do registro da chapa ainda está pendente. 35 

Sendo assim, o Senhor Presidente propôs que a Congregação aprove a participação dos representantes 36 

estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, até a 37 



 

regularização da eleição. A proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 38 

O Senhor Presidente, convidou, então, os novos representantes discentes a participarem da reunião. 39 

ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente deu início aos trabalhos: 1. Edital nº 016/2018-SEC/EA - eleição 40 

para representante técnico-administrativo em educação junto à Congregação da Escola de 41 

Arquitetura/UFMG - homologação do resultado: após a leitura do resultado da votação, apontando como 42 

eleitos os técnicos administrativos em educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) e Rafael Rodrigues 43 

do Prado (Suplente), o Senhor Presidente colocou o resultado da eleição em discussão e votação, sendo 44 

homologado por unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, o novo representante técnico-45 

administrativo em educação a participar da reunião e lhe deu boas-vindas ao colegiado.  2. Férias - 46 

Justificativa de período não usufruído (aprovado ad referendum da Congregação) - Docente: Celina 47 

Borges Lemos: o pedido foi colocado em votação e homologado por unanimidade; Eduardo Mascarenhas 48 

Santos: o pedido foi colocado em votação e homologado por unanimidade; Elisângela de A.C. Martins: o 49 

pedido foi colocado em votação e homologado por unanimidade; Júnia Maria Ferrari de Lima: o pedido 50 

foi colocado em votação e homologado por unanimidade; Luciana Souza Bragança: o pedido foi colocado 51 

em votação e homologado por unanimidade; Sofia Araújo Lima Bessa o pedido foi colocado em votação e 52 

homologado com abstenção da interessada. 3. Curso de especialização em sustentabilidade do ambiente 53 

construído, prestação de contas dos anos 2017/2018 e reoferecimento para os anos 2019/2020: Após 54 

leitura do parecer da Profª. Margarete Maria de Araújo Silva, a prestação de contas e o reoferecimento do 55 

curso foram colocados em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. 4. Atividade de 56 

extensão: 4.1. Projeto: Análise de manifestações patológicas nas igrejas dos séculos XVII, XVIII e XIX 57 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte com auxílio de câmera termográfica, de interesse da 58 

Profa. Cynara Fiedler Bremer: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 59 

abstenção da interessada. 5. Afastamento do País (aprovados ad referendum da Congregação): 5.1. Ana 60 

Clara Mourão Moura — Finalidade: Congresso - INPUT2018 - 10th International Conference on 61 

Innovation in Urban and Regional Planning; Local: Viterbo, Itália; Período: 02/09/2018 a 09/09/2018: 62 

após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por 63 

unanimidade; 5.2. Eleonora Sad de Assis — Finalidade: Congresso - 10th International Conference on 64 

Urban Climate (ICUC10) / 14th Symposium on the Urban Environment; Local: Nova Iorque, EUA; 65 

Período: 05/08/2018 a 12/08/2018: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em 66 

votação e homologada por unanimidade; 5.3. Fernando Luiz Camargo Lara — Finalidade: Participação 67 

em banca acadêmica – University of Texas at Austin; Local: Austin, EUA; Período: 30/05/2018 a 68 

03/06/2018 (aprovado na reunião da Câmara Departamental PRJ em 28/05/18): após discussão, a 69 

aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 5.4. Flávio de 70 

Lemos Carsalade — Finalidade: Cooperação Internacional – Projeto de pesquisa "Riquezas 71 

compartilhadas", Université Lille 1; Local: Lille, França; Período: 18/06/2018 a 28/06/2018: após 72 

discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 73 

5.5. Gisela Barcellos de Souza — Finalidade: Conferência - IPHS 2018 - 18th International Planning 74 

History Society 2018 Conference; Local: Yokohama, Japão; Período: 13/07/2018 a 19/07/2018: após 75 



 

discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 76 

5.6. Renata Maria Abrantes Baracho Porto — Finalidade: Congresso – HERITAGE 2018 - 6th 77 

International Conference on Heritage and Sustainable Development; Local: Granada, Espanha; 78 

Período: 09/06/2018 a 17/06/2018: após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em 79 

votação e homologada por unanimidade. 6. Progressão Funcional - Docente: 6.1. Prof. Alexandre 80 

Monteiro de Menezes, do nível 1 para o nível 2 da classe de Associado: após discussão, o pedido de 81 

progressão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 6.2. Profa. Andréa Franco Pereira, do 82 

nível 2 para o nível 3 da classe de Associado: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em 83 

votação e aprovado por unanimidade;  6.3. Prof. Carlos Alberto Batista Maciel, do nível 1 para o nível 2 84 

da classe de Adjunto: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por 85 

unanimidade; 6.4. Profa. Fernanda Borges de Moraes, do nível 2 para o nível 3 da classe de Associado: 86 

após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade;  6.5. Prof. 87 

Guilherme Nunes de Vasconcelos, do nível 1 para o nível 2 da classe de Assistente: após discussão, o 88 

pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado com abstenção do interessado; 6.6. Profa. 89 

Marcela Silviano Brandão Lopes, do nível 1 para o nível 2 da classe de Adjunto: após discussão, o 90 

pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado com abstenção da interessada; 7. Promoção de 91 

docente: 7.1. Profa. Vanessa Borges Brasileiro, da classe Adjunto para a classe Associado: 92 

homologação do parecer da Banca Avaliadora (aprovado ad referendum da Congregação):  após a 93 

leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção da Profa. Vanessa, favorável à 94 

promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 8. Acordo de 95 

Cooperação Técnica que entre si celebram a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e a 96 

Associação Arquitetas Sem Fronteiras – ASF Brasil: após leitura da minuta, a proposta de acordo foi 97 

colocada em discussão e votação, e aprovada por unanimidade. 9. Coordenação do CENEX/EAUFMG: o 98 

Senhor Presidente lembrou que foi aberta uma consulta na última reunião de Congregação solicitando a 99 

todos os departamentos que apresentassem sugestões de possíveis nomes para assumir a coordenação do 100 

CENEX e que, na mesma reunião, tivemos a manifestação de interesse da Professora Margarete Maria de 101 

Araújo Silva. Após reabrir a consulta, não tendo recebido nenhuma nova manifestação, nem sugestões dos 102 

departamentos, e considerando o interesse como requisito fundamental, o Senhor Presidente informou que a 103 

designação da Professora Margarete como Coordenadora do CENEX/EAUFMG será oficializada nos 104 

próximos dias.  10. Apresentação de opinião fundamentada sobre a viabilidade de implementação do 105 

serviço de aluguel de salas na EAUFMG: O Senhor Presidente leu o parecer da comissão constituída em 106 

reunião da Congregação de 08/11/2017 com o objetivo de formular opinião fundamentada, favorável à 107 

implementação de serviço de aluguel de salas nesta Unidade, desde que obedecidos os seguintes pré-108 

requisitos: aluguel liberado apenas nos dias não letivos (férias, fins de semana, recessos e feriados); 109 

delimitação dos espaços disponíveis para aluguel (auditório, sala 200, hall de entrada, pátio interno e salas de 110 

aula do primeiro andar); gerenciamento do serviço será de responsabilidade de um servidor TAE designado 111 

pela diretoria, a ser custeado pelo valor do aluguel cobrado; obedecer à prioridade dos tipos de eventos que 112 

serão aceitos (eventos acadêmicos, eventos culturais, cursos e palestras livres). Após ampla discussão, o 113 



 

parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, sendo que a comissão irá trazer uma nova 114 

proposta com detalhamentos operacionais, levando em consideração as sugestões apresentadas nesta reunião. 115 

11. Apresentação de proposta e orçamento para mutirão de grafite na EAUFMG: o aluno Luis 116 

Henrique Marques, representando o Diretório Acadêmico, apresentou aos membros da Congregação a 117 

proposta de um projeto gráfico de arte urbana a ser desenvolvido no prédio da Escola de Arquitetura, 118 

contendo a delimitação das áreas que poderiam ser utilizadas e solicitação de auxílio financeiro da Diretoria. 119 

Em seguida, o Prof. Eduardo Mascarenhas, Presidente da Comissão de Espaço Físico da EAUFMG, 120 

convidado a participar da sessão, prestou mais alguns esclarecimentos sobre a referida proposta. Após ampla 121 

discussão, foram sugeridos os seguintes encaminhamentos: 1) Definição, pela Comissão de Espaço Físico, 122 

das áreas a serem disponibilizadas para intervenção; 2) Autonomia do DA/EAUFMG para definir o processo 123 

de seleção e organização das formas de intervenção nos espaços delimitados pela Comissão de Espaço 124 

Físico; 3) Pré-Aprovação do orçamento apresentado pelo DA. Colocadas em votação, todas as propostas 125 

foram aprovadas pela maioria dos membros presentes. 12. Carta do Professor Fernando José da Silva: O 126 

Senhor Presidente pediu autorização ao plenário para que o servidor docente Fernando José da Silva 127 

participasse da sessão. Com a concordância de todos os presentes, o Senhor Presidente solicitou ao professor 128 

que lesse a manifestação de sua autoria, encaminhada à Diretoria em 11 de maio 2018. No entanto, devido ao 129 

adiantado da hora, o Senhor Presidente sugeriu que o assunto fosse deliberado na próxima reunião. Nada 130 

mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, Prof. Maurício José Laguardia Campomori, agradeceu a 131 

presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de 132 

Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 13 de 133 

junho de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  134 

ASSINATURAS:  135 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 136 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 137 

Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 138 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 139 

Profa. Silke Kapp (Coordenadora NPGAU) 140 

Profa. Yacy-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PPG-ACPS) 141 

Profa. Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 142 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 143 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 144 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento URB) 145 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Representante titular) 146 

Prof. José Eduardo Ferolla (Representante titular) 147 

Prof. Tiago Castelo Branco Lourenço (Suplente) 148 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Representante titular) 149 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Representante titular) 150 

TAE Fernanda Emília de Morais (Representante titular) 151 



 

Discente Leticia Araújo Notini (Titular) 152 

Discente Lucca Gonzales Mezzacappa (Suplente) 153 

Discente Verônica Flores (Titular) 154 

Secretária Jennifer Mello 155 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia quatro de julho 156 

de dois mil e dezoito) 157 


