
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2018. 2 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 007/2018-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), Silke 7 

Kapp (Coordenadora NPGAU), Yacy-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS), Stéphane Denis Albert 8 

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

Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU), Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento 10 

URB), André Luiz Prado de Oliveira (Titular), Rejane Magiag Loura (Suplente), Edgar Vladimiro Mantilla 11 

Carrasco (Titular), Marco Antônio Penido de Rezende (Titular), Margarete Maria de Araújo Silva (Titular), 12 

Mateus de Sousa Van Stralen (Titular) e Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular), os Técnico-13 

Administrativos em Educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular)e Widner Leonardo Candian de Souza 14 

(Suplente), e os discentes André Alves Jacomini (Suplente), Luis Henrique Marques (Titular), Nina Vidigal 15 

(Titular) e Daniel Yoshioka (Suplente). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Érico Franco Mineiro (Coordenador 16 

CCGD), Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Subcoordenadora CCGD), Júnia Maria Ferrari Lima 17 

(Titular), Marcela Silviano Brandão Lopes (Suplente) e Sandro Canavezzi de Abreu (Titular). Constatado o 18 

quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a 19 

todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Representantes Discentes: O senhor presidente 20 

solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da EAUFMG junto à 21 

Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o registro formal e 22 

jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. O Senhor 23 

Presidente, convidou, então, os representantes discentes a participarem da reunião. 2. Aprovação de ata: 24 

2.1. Ata da reunião do dia 08/08/2018: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por 25 

unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Secretaria do Colegiado do Programa de Pós-26 

Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável: o Senhor Presidente comunicou à 27 

Congregação que o colegiado do PACS está sem secretária, devido à solicitação de remoção da servidora 28 

técnico-administrativa que estava lotada no local, e que a Diretoria está tentando resolver a situação 29 

enquanto a remoção de um novo servidor, já entrevistado e aprovado pelo PACPS, não se conclui. A 30 

Diretoria conseguiu que dois TAEs de outros setores da EAUFMG trabalhassem temporariamente na 31 

secretaria, não tendo sido possível, no entanto, que todas as demandas acumuladas fossem resolvidas. Dessa 32 

forma, a coordenação do Programa decidiu fechar a secretaria e o Senhor Presidente esclareceu que continua 33 

envidando esforços para tentar sanar o problema. 3.2. Prazo para compras: o Senhor Presidente solicitou que 34 

todos fiquem atentos aos prazos limites para os procedimentos de compras no exercício de 2018, conforme 35 

calendário divulgado anteriormente, para que a Unidade não corra o risco de perder recursos. 3.3. Retratos 36 

dos ex-diretores: o Senhor Presidente informou que foi concluído o processo de aquisição dos quadros dos 37 

últimos quatro ex-diretores da Escola de Arquitetura, que serão retratados pelo artista José Maria Ribeiro. 38 



 

3.4. Gerenciamento de recurso para projeto de extensão: o Senhor Presidente leu o e-mail recebido do Prof. 39 

Glaucinei Correa, informando que a campanha de financiamento coletivo para o projeto de extensão 40 

“Catadores de Sonhos” arrecadou um valor aquém do necessário para realização das respectivas atividades. 41 

Nesse caso, se a Fundep administrar os recursos, o valor a ser aplicado no projeto será ainda menor, por 42 

causa dos gastos com as taxas de gerenciamento administrativo. Portanto, o professor questiona se há algum 43 

impedimento para que ele mesmo faça o gerenciamento desse recurso. O Senhor Presidente aponta que não 44 

conhece nenhuma regulamentação da universidade que impeça o gerenciamento direto, mas que é necessário 45 

realizar os devidos processos de prestação de contas aos órgãos pertinentes. 3.5. Solicitação da Associação 46 

Atlética da Escola de Arquitetura da UFMG - AAEAD: o Senhor Presidente comunicou que recebeu a visita 47 

de membros da AAEAD, na qual eles mencionaram o ótimo desempenho dos alunos da EAUFMG no “Inter 48 

UFMG”. O Senhor Presidente leu um e-mail da associação solicitando auxílio financeiro para inscrição dos 49 

estudantes que irão participar da “Copa União”, devido à dificuldade de autogestão utilizando somente os 50 

recursos próprios da associação e dos respectivos membros. O Senhor Presidente sugere que seja aberta a 51 

discussão no âmbito dos colegiados para analisar a ideia de que o apoio à participação de alunos em eventos 52 

não seja restringido apenas aos eventos científicos e acadêmicos mas, também, aos culturais e esportivos, 53 

que podem ter importante papel na formação dos estudantes, entendida em sentido mais amplo. O Prof. 54 

Marcelo Maia informou que o CCGAU definiu os critérios para utilização de recursos para auxílio financeiro 55 

de alunos e que, mesmo tendo como prioridade a participação em eventos científicos e acadêmicos, todos os 56 

tipos de solicitação podem ser analisados. Após ampla discussão, o Senhor Presidente sugeriu que os alunos 57 

encaminhem a solicitação aos colegiados, para avaliação, e que a diretoria complemente esse recurso 58 

orçamentário específico dos colegiados, se necessário. A proposta foi aprovada por unanimidade.  ORDEM 59 

DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão do seguinte ponto à Ordem do Dia, 60 

explicando que foi encaminhado à Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta 61 

reunião: a) Alteração de regime de trabalho: a.1) Alexandre Monteiro de Menezes, do regime de 20 horas 62 

para regime de 40 horas. Aprovada a inclusão do ponto, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos: 1. 63 

Empréstimo externo de equipamento de sala de aula: o Senhor Presidente informou que a Diretoria tem 64 

recebido várias solicitações de docentes de empréstimos de equipamentos para atividades a serem realizadas 65 

fora do prédio da Escola de Arquitetura. Tendo em vista a dificuldade de controle na portaria para este tipo 66 

de empréstimo, o Senhor Presidente sugere que o os equipamentos disponíveis nos escaninhos se destinem 67 

exclusivamente para uso nas dependências da Escola e que, para eventuais usos externos, os departamentos 68 

emprestem seus próprios equipamentos. Adicionalmente, a Diretoria informou que repassará, ao menos um 69 

projetor multimídia a cada Departamento acadêmico, para melhor viabilizar essa nova dinâmica. Após 70 

discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. Ofício Circular PRA – 71 

386/2018, de 29 de agosto de 2018: o Senhor Presidente deu conhecimento à Congregação sobre o ofício 72 

circular recebido da PRA solicitando manifestação de interesse da unidade, até o dia 12/09, em participar do 73 

processo licitatório que terá por objeto a contratação de serviço de transporte terrestre para servidores e 74 

colaboradores a serviço da UFMG (TAXIGOV). Após discussão, a proposta de adesão ao TAXIGOV foi 75 

aprovada por unanimidade. 3. Apresentação de formulários e critérios de aprovação das ações de 76 



 

extensão do CENEX/EA: O Senhor Presidente pediu autorização ao plenário para que a servidora Técnico-77 

Administrativa em Educação Neusa Silva Alvim participasse da sessão. Com a concordância de todos os 78 

presentes, o Senhor Presidente solicitou à servidora e à Profa. Margarete que apresentassem a proposta do 79 

CENEX/EA de um novo fluxo de encaminhamento das ações de extensão no âmbito da unidade. A 80 

Professora Margarete informou que a próxima reunião do setor será aberta à comunidade, para sugestões e 81 

esclarecimentos, e sugeriu que a proposta seja votada na próxima reunião da Congregação. 4. Férias - 82 

Justificativa de período não usufruído (aprovado ad referendum da Congregação) - Docente: Marcelo 83 

Reis Savergnini Maia: o pedido foi colocado em votação e homologado com abstenção do interessado. 5. 84 

Atividade de extensão: 5.1. Projeto: “Conhecer e apropriar: transformações de praças em Belo 85 

Horizonte/MG", de interesse da professora Maria Cristina Villefort Teixeira (aprovado ad 86 

referendum da Congregação): após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por 87 

unanimidade; 5.2. Projeto: “Um espaço coletivo, o que que tem? Intervenções temporárias com 88 

crianças para todos", de interesse da professora Paula Barros (aprovado ad referendum da 89 

Congregação): ): após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 5.3. 90 

Projeto: "Design para a juventude", de interesse do professor Glaucinei Rodrigues Correa (aprovado 91 

ad referendum da Congregação): ): após discussão, a proposta foi colocada em votação e homologada por 92 

unanimidade; 5.4. Projeto: "Aplicação de revestimento em habitações autoconstruídas: o uso das 93 

argamassas pigmentadas produzidas com resíduos", de interesse da professora Sofia Araújo Lima 94 

Bessa (aprovado ad referendum da Congregação): ): após discussão, a proposta foi colocada em votação 95 

e homologada por unanimidade; 5.5. Projeto: “Construção de agenda comum entre assentados da 96 

reforma agrária, a extensão rural e a extensão universitária" de interesse da professora Margarete 97 

Maria de Araújo Silva (aprovado ad referendum da Congregação): ): após discussão, a proposta foi 98 

colocada em votação e homologada por unanimidade; 5.6. Projeto: "Design, território e cultura: pela 99 

preservação do saber fazer da lã e da geração de renda para a comunidade de Campo 100 

Redondo/Itamonte/MG", de interesse da professora Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto 101 

(aprovado ad referendum da Congregação): ): após discussão, a proposta foi colocada em votação e 102 

homologada por unanimidade; 5.7. Prestação de Serviço Voluntário: “Ecoeficiência em Arquitetura 103 

Hospitalar: estudo de caso do Hospital Wanda Andrade Drumond", de interesse da professora Rejane 104 

Magiag Loura (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, a proposta foi colocada em 105 

votação e homologada com abstenção da interessada; 5.8. Programa: "Parcerias educacionais para 106 

inovações em comunidades - EPIC", de interesse da professora Rejane Magiag Loura: após discussão, 107 

a proposta foi colocada em votação e aprovada com abstenção da interessada; 5.9. Prestação de Serviço: 108 

"Proposta de Trabalhos de Assistente Pericial", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves 109 

de Souza: após leitura do parecer do relator, Prof. Guilherme Nunes, a proposta foi colocada em discussão e 110 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 6. Afastamento do País (aprovados ad referendum da 111 

Congregação): 6.1. Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco — Finalidade: Congresso - CNME2018 & 112 

TEMM2018 - 11º Congresso Nacional de Mecânica Experimental e 1ª Conferência Ibérica de 113 

Mecânica Teórica e Experimental e Materiais; Local: Porto, Portugal; Período: 02/11/2018 a 114 



 

09/11/2018 (aprovado na reunião da Câmara Departamental TAU em 09/08/18): após discussão, a 115 

aprovação do pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada com abstenção do interessado; 116 

6.2. Flávio de Lemos Carsalade — Finalidade: Cooperação Internacional - Reunião do Comitê 117 

Executivo Internacional da Rede PHI; Local: Córdoba, Argentina; Período: 29/10/2018 a 04/11/2018 118 

(aprovado na reunião da Câmara Departamental PRJ em 13/08/18): após discussão, a aprovação do 119 

pedido de afastamento foi colocada em votação e homologada por unanimidade; 6.3. Silke Kapp — 120 

Finalidade: Reunião/Congresso - IV Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria - 121 

ELAC; Local: Buenos Aires e La Plata, Argentina; Período: 03/09/2018 a 08/09/2018 (aprovado na 122 

reunião da Câmara Departamental PRJ em 13/08/18): após discussão, a aprovação do pedido de 123 

afastamento foi colocada em votação e homologada com abstenção da interessada; 6.4. Juliana Torres de 124 

Miranda — Finalidade: Reunião/Congresso - ARQUISUR 2018 XXXVII Encuentro de la Asociación 125 

de Facultades y Escuelas de Arquitectura de Universidades Públicas del Mercosur, e XXII Congreso; 126 

Local: Rosário, Argentina; Período: 24/09/2018 a 28/09/2018 (aprovado na reunião da Câmara 127 

Departamental PRJ em 13/08/18): após discussão, a aprovação do pedido de afastamento foi colocada em 128 

votação e homologada por unanimidade; 6.5. Gisela Barcellos de Souza — Finalidade: 129 

Reunião/Congresso - ARQUISUR 2018 XXXVII Encuentro de la Asociación de Facultades y Escuelas 130 

de Arquitectura de Universidades Públicas del Mercosur, e XXII Congreso; Local: Rosário, 131 

Argentina; Período: 25/09/2018 a 29/09/2018 (aprovado ad referendum URB em 04/09/18): após 132 

discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 6.6. Tales Bohrer 133 

Lobosco Gonzaga de Oliveira— Finalidade: Reunião/Congresso - ARQUISUR 2018 XXXVII 134 

Encuentro de la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura de Universidades Públicas del 135 

Mercosur, e XXII Congreso; Local: Rosário, Argentina; Período: 24/09/2018 a 30/09/2018 (aprovado 136 

ad referendum PRJ em 28/08/18): após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e 137 

aprovado por unanimidade. 7. Progressão Funcional - Docente: 7.1. Prof. Bruno Luiz Coutinho Santa 138 

Cecília, do nível 1 para o nível 2 de Adjunto: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em 139 

votação e aprovado por unanimidade; 7.2. Prof. Eduardo Cabaleiro Cortizo, do nível 1 para o nível 2 de 140 

Associado: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 8. 141 

Promoção de docente: 8.1. Prof. Marcelo Silva Pinto, da classe Assistente para a classe Adjunto: 142 

definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Alexandre Barros 143 

Teixeira (TAU/EAUFMG), Eduardo Cabaleiro Cortizo (TAU/EAUFMG) e Natacha Silva Rena 144 

(ACR/EAUFMG) como membros titulares, e a professora Rejane Magiag Loura (TAU/EAUFMG) como 145 

membro suplente, para comporem a Comissão Avaliadora no processo de promoção para a classe de 146 

Professor Adjunto C do professor Marcelo Silva Pinto, a indicação foi discutida, colocada em votação e 147 

aprovada por unanimidade; 8.2. Profa. Raquel Garcia Costa, da classe Adjunto para a classe Associado: 148 

definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Fernanda Borges de 149 

Moraes (URB/EAUFMG), Jupira Gomes de Mendonça (URB/UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa 150 

(IGC/UFMG) como membros titulares, e o professor Geraldo Magela da Costa (IGC/UFMG) como membro 151 

suplente, para comporem a Comissão Avaliadora no processo de promoção para a classe de Professor 152 



 

Associado da professora Raquel Garcia Gonçalves, a indicação foi discutida, colocada em votação e 153 

aprovada por unanimidade; 8.3. Prof. José Augusto Martins Pessoa, da classe Adjunto para a classe 154 

Associado: definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Cynara 155 

Fiedler Bremer (TAU/EAUFMG), Frederico de Paula Tofani (PRJ/UFMG) e Maria de Fátima Almeida 156 

Martins (FAE/UFMG) como membros titulares, e os professores Paulo Gustavo Von Krüger 157 

(TAU/EAUFMG) e Marco Antônio Farias Scarassatti (FAE/UFMG) como membros suplentes, para 158 

comporem a Comissão Avaliadora no processo de promoção para a classe de Professor Associado do 159 

professor José Augusto Martins Pessoa, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por 160 

unanimidade; 8.4. Profa. Jupira Gomes de Mendonça, da classe Associado para a classe Titular: 161 

definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Heloisa Soares de Moura 162 

Costa (IGC/UFMG), Luciana Teixeira de Andrade (Ciências Sociais/PUC-MG), Luiz Cesar de Queiroz 163 

Ribeiro (IPPUR/UFRJ) e Raquel Rolnik (FAU/USP) como membros titulares, e as professoras Lucia Maria 164 

Machado Bógus (Ciências Sociais/PUC-SP) e Maria Lúcia Mallard (EAUFMG), como membros suplentes 165 

para comporem a Comissão Avaliadora no processo de promoção para a classe de Professor Titular da 166 

professora Jupira Gomes de Mendonça, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por 167 

unanimidade. 9. Alteração de regime de trabalho: 9.1. Alexandre Monteiro de Menezes, do regime de 168 

20 horas para regime de 40 horas: após discussão, a solicitação de alteração foi colocada em votação e 169 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, Prof. Maurício José 170 

Laguardia Campomori, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer 171 

Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais 172 

presentes. Belo Horizonte, 12 de setembro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 173 
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