
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2018. 2 

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

Convocação nº. 008/2018-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), Stéphane Denis Albert Rene Huchet (Chefe Departamento ACR), 8 

Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU), Altamiro Sérgio Mol Bessa (Chefe Departamento 9 

URB), Tales Boher Lobosco Gonzaga de Oliveira (Suplente), Rejane Magiag Loura (Suplente), Edgar 10 

Vladimiro Mantilla Carrasco (Titular), José Eduardo Ferolla (Titular), Júnia Maria Ferrari Lima (Titular), 11 

Marco Antônio Penido de Rezende (Titular), Mateus de Sousa Van Stralen (Titular), Elisângela de Almeida 12 

Chiquito Martins (Suplente) e Sandro Canavezzi de Abreu (Titular), os Técnico-Administrativos em 13 

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

Leticia Araújo Notini (Titular) e Lucca Gonzales Mezzacappa (Suplente). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 15 

Margarete Maria de Araújo Silva (Titular). 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. Representantes Discentes: O senhor presidente solicitou autorização da Congregação 18 

para participação dos representantes estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com 19 

direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o registro formal e jurídico da nova representação ainda está 20 

incompleto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, os 21 

representantes discentes a participarem da reunião. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 22 

12/09/2018: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Comunicações 23 

da Presidência: 3.1. Enade 2019 – Participação do Curso de Arquitetura e Urbansimo: o Senhor Presidente 24 

comunicou que o Curso de Arquitetura e Urbanismo da EAUFMG recebeu a nota máxima (5) no ENADE 25 

2017. O Senhor Presidente também informou que a Portaria do INEP 840/2018 estabeleceu uma mudança 26 

das áreas avaliadas nos ciclos do Enade. Os cursos de Arquitetura deverão participar do Enade 2019, pois 27 

foram dispostos junto aos cursos do Ano I e, anteriormente, pertenciam ao Ano II. Sendo assim, os cursos 28 

serão avaliados novamente em 2019, em função do ajuste necessário para que se enquadrem no ciclo 29 

avaliativo do Ano I. 3.2. Ofício Circular PRA-438/2018: o Senhor Presidente deu conhecimento à 30 

Congregação sobre o ofício recebido da PRA, em 24/09/18, informando sobre a Instrução Normativa MPDG 31 

n°1, que dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento e Contratações e sobre a elaboração do 32 

Plano Anual de Contratações públicas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e 33 

comunicações. Atualmente, o procedimento de compras e contratações funciona em fluxo contínuo, mas a 34 

partir de 2019, os setores requisitantes deverão elaborar um plano anual de contratações até o dia 30 de abril, 35 

para o exercício posterior. O Senhor Presidente informou que as Seções de Compras e Contabilidade irão 36 

repassar as orientações sobre essas alterações no sistema para todos os setores ordenadores de despesas.  3.3. 37 

Ofício Circular PRA-441/2018: o Senhor Presidente informou que a PRA enviou um ofício explicando que 38 



 

tem recebido uma enorme quantidade de pedidos de serviços por parte das unidades e órgãos da UFMG, 39 

principalmente no DPP e no DEMAI. Além da existência de um descompasso entre a quantidade de 40 

demandas e a capacidade em atendê-las, devido, principalmente, ao número insuficiente de pessoas lotadas 41 

nestes departamentos, as solicitações feitas de maneira desordenada dificultam o controle e a identificação de 42 

prioridade e hierarquia dos pedidos. Com base no exposto, com o objetivo de registrar e organizar 43 

adequadamente as demandas, a Pró-Reitoria solicita que as solicitações sejam encaminhadas sempre por 44 

ofício pelo Diretor da Unidade ou, pelo menos, com o “de acordo” do Diretor. 3.4. Encontro ARQUISUR 45 

2018: o Senhor Presidente fez um relato sobre o XXXVII Encontro e XXII Congresso da ARQUISUR, 46 

realizado em Rosário, Argentina, de 26 a 28 de setembro de 2018.  Em reunião com as escolas participantes 47 

da associação foi formalizado o período do encontro do próximo ano, que será de 02 a 04 de outubro. 48 

Oportunamente, serão agendadas reuniões para ajuste no calendário acadêmico, pois, pelo porte do evento, 49 

será necessária a interrupção das atividades didáticas no período. O Senhor Presidente considerou a 50 

participação da EAUFMG no encontro muito produtiva, principalmente pela representação da Comissão 51 

Organizadora da Escola, que participou de reuniões de trabalho com a equipe responsável pela coordenação 52 

do evento deste ano, realizando uma extensa coleta de informações e dados organizacionais. A comissão 53 

também deu início às reuniões internas de preparação e, provavelmente, na próxima reunião da congregação, 54 

será apresentado o primeiro esboço do congresso a ser realizado aqui em Belo Horizonte.  3.5. Convênio 55 

com a Universidad Nacional de Rosário: o Senhor Presidente lembrou que a UFMG tem um Acordo de 56 

Cooperação com a Universidad Nacional de Rosario e que a Faculdade de Arquitetura, Planejamento e 57 

Desenho da instituição está aguardando a finalização do processo de assinatura do Convênio de Intercâmbio, 58 

para viabilizar a mobilidade discente e docente entre as escolas. 3.6. Programa Escala Docente AUGM: o 59 

Senhor Presidente comunicou que estão abertas as inscrições para o Programa Escala Docente, gerido pela 60 

Diretoria de Relações Internacionais da UFMG e organizado pela Associação de Universidades Grupo 61 

Montevidéu - AUGM, da qual a UFMG faz parte. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao 62 

Plenário a inclusão dos seguintes pontos à Ordem do Dia, explicando que foram encaminhados à Secretaria 63 

Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta reunião: a) Solicitação de devolução de 64 

equipamentos do Laboratório de Metais – LAM; b) Propostas das Comissões de Laboratórios 65 

Compartilhados para edital PROGRAD; c) Recurso à decisão do Colegiado do Curso de Graduação em 66 

Design referente ao pedido de reintegração da discente Elice Oliveira Lara. Aprovada a inclusão dos pontos, 67 

o Senhor Presidente deu início aos trabalhos: 1. Recurso à decisão do Colegiado do Curso de Graduação 68 

em Design referente ao pedido de reintegração da discente Elice Oliveira Lara: após explicação do caso 69 

ao plenário pelo relator, Prof. Altamiro Bessa, o ponto foi colocado em discussão. Tendo em vista que a 70 

aluna apresentou novas justificativas que não foram analisadas pelo colegiado, foi sugerido o seguinte 71 

encaminhamento: a instância recorrida (Congregação) irá devolver o recurso para a instância anterior 72 

(Colegiado do Curso de Graduação em Design) para reexame do assunto. Colocada em votação, a proposta 73 

foi aprovada por unanimidade. 2. Propostas das Comissões de Laboratórios Compartilhados para edital 74 

PROGRAD: o Senhor Presidente passou a palavra ao Prof. Érico e, posteriormente, ao Prof. Sandro, que 75 

apresentaram as propostas a serem submetidas para a Chamada Interna PROGRAD 001/2018 – Programa de 76 



 

Apoio a Projetos Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação, e se disponibilizaram para 77 

coordenar os respectivos projetos. Após discussão, as propostas e as indicações para coordenação foram 78 

aprovadas por unanimidade. 3. Solicitação de devolução de equipamentos do Laboratório de Metais – 79 

LAM: o coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Design, Prof. Erico, explicou a solicitação, 80 

que foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 4. Novos formulários e 81 

critérios de aprovação das ações de extensão do CENEX/EA: o Senhor Presidente lembrou que os 82 

formulários e critérios foram apresentados na última reunião de Congregação. Após discussão, a proposta foi 83 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. 5. Indicação de um servidor docente para participar 84 

das atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA) a UFMG, no período de 2018-2021: a Profa. 85 

Rita Velloso sugeriu o nome da Professora Daniele Nunes Caetano de Sá. Após discussão, o nome da 86 

professora foi indicado, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6. Férias - Justificativa de 87 

período não usufruído (aprovado ad referendum da Congregação) - Docente: Edgar Vladimiro 88 

Mantilla Carrasco: o pedido foi colocado em votação e homologado com abstenção do interessado. 7. 89 

Afastamento do País (aprovados ad referendum da Congregação): 7.1. Cynara Fiedler Bremer — 90 

Finalidade: Intercâmbio Acadêmico - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 91 

Granada; Local: Granada, Espanha; Período: 13/01/2019 a 30/03/2019 (aprovado ad referendum TAU 92 

em 08/10/18): após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e aprovado com abstenção 93 

da interessada; 7.2. Junia Maria Ferrari de Lima — Finalidade: Conferência - The New Art Fest'18 - 94 

where art meets technology; Local: Lisboa, Portugal; Período: 15/11/2018 a 25/11/2018 (aprovado ad 95 

referendum URB em 02/10/18): após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e 96 

aprovada com abstenção da interessada; 7.3. Jupira Gomes de Mendonca — Finalidade: Participação em 97 

banca acadêmica - Eugênia Dória Viana Cerqueira (Doutorado); Local: Paris, França; Período: 98 

25/11/2018 a 29/11/2018 (aprovado ad referendum URB em 08/10/18): após discussão, o pedido de 99 

afastamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 7.4. Paulo Gustavo Von Kruger — 100 

Finalidade: Palestra - Palestra Gestão de riscos e defesa do Patrimônio Científico e Cultural 101 

Brasileiro; Congresso - Construção 2018; Local: Covilhã e Porto, Portugal; Período: 17/11/2018 a 102 

26/11/2018 (aprovado na reunião da Câmara Departamental TAU em 20/09/18): após discussão, o 103 

pedido de afastamento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 7.5. Stephane Denis Albert 104 

Rene Huchet — Finalidade: Treinamento/Capacitação/Qualificação - Especialização; Local: Rennes, 105 

França; Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 (aprovado na reunião da Assembleia Departamental ACR 106 

em 21/08/18): após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e aprovado com abstenção 107 

do interessado. 8. Promoção de docente: 8.1. Prof. Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, da classe 108 

Adjunto para a classe Associado: definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos 109 

professores Alexandre Monteiro de Menezes (PRJ/EAUFMG), Ana Lydia Castro e Silva (ENG/UFMG) e 110 

José dos Santos Cabral Filho (PRJ/UFMG) como membros titulares, e o professor Flávio de Lemos 111 

Carsalade (PRJ/EAUFMG) como membro suplente, para comporem a Comissão Avaliadora no processo de 112 

promoção para a classe de Professor Associado do professor Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, a 113 

indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada com abstenção do interessado; 8.2. Profa. Raquel 114 



 

Garcia Gonçalves, da classe Adjunto para a classe Associado: homologação do parecer da Banca 115 

Avaliadora (aprovado ad referendum da Congregação):  após a leitura do parecer da Banca Examinadora 116 

do processo de promoção da Profa. Raquel, favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em 117 

votação e homologado por unanimidade. 9. Progressão Funcional - Docente: 9.1. André Guilherme 118 

Dornelles Dangelo, do nível 2 para o nível 3 da classe de Associado: após discussão, o pedido de 119 

progressão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade; 9.2. Rejane Magiag Loura, do nível 3 120 

para o nível 4 da classe de Adjunto: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e 121 

aprovado com abstenção da interessada; 9.3. Stael de Alvarenga Pereira Costa, do nível 3 para o nível 4 122 

da classe de Associado: após discussão, o pedido de progressão foi colocado em votação e aprovado por 123 

unanimidade. 10. Atividade de extensão: 10.1. Prestação de Serviço: "Diagnóstico Preliminar da 124 

Estrutura em Madeira da Cobertura do Minas Centro em Belo Horizonte", de interesse do professor 125 

Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco: a parecerista designada, Profa. Silke Kapp, não enviou seu parecer 126 

para a Congregação. No intuito de não provocar prejuízos ao proponente, o Senhor Presidente solicitou que o 127 

assunto fosse apresentado em sua completude a todo o plenário, dispensando o parecer e voto orientativo.  128 

Após apresentação do Prof. Edgar, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 129 

abstenção do interessado. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, Prof. Maurício José 130 

Laguardia Campomori, declarou a palavra livre. Não havendo manifestações, agradeceu a presença de todos 131 

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

presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018. 133 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 134 

ASSINATURAS:  135 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 136 

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

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 138 

Profa. Silke Kapp (Coordenadora NPGAU) 139 

Prof. Stéphane Denis Albert Rene Huchet (Chefe Departamento ACR)  140 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 141 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 142 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Decano Departamento URB) 143 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Suplente) 144 

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Titular) 145 

Profa. Margarete Maria de Araújo Silva (Titular) 146 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Titular) 147 

Profa. Elisângela de Almeida Chiquito Martins (Suplente) 148 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 149 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 150 

Discente Leticia Araújo Notini (Titular) 151 

Discente Nina Vidigal (Titular) 152 



 

Discente Lucca Gonzales Mezzacappa (Suplente) 153 

Secretária Geral Substituta Adriana Cioglia Pereira Diniz 154 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia quatorze de 155 

novembro de dois mil e dezoito) 156 


