
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019. 2 

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

Convocação nº. 001/2019-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 Prof. 6 

Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (Subcoordenador CCGAU), Érico Franco Mineiro (Coordenador 7 

CCGD), Celina Borges Lemos (Chefe, em exercício, Departamento ACR), Guilherme Nunes de Vasconcelos 8 

(Chefe Departamento PRJ), Victor Mourthé Valadares (Decano Câmara Departamental TAU), Marcos 9 

Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), Glaucinei Rodrigues Corrêa (Titular), Marcela Silviano 10 

Brandão Lopes (Suplente), Jupira Gomes de Mendonça (Titular), Marco Antônio Penido de Rezende 11 

(Titular), Mateus de Sousa Van Stralen (Titular), Paula Barros (Titular), Rejane Magiag Loura (Titular) e 12 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e os Técnico-Administrativos em Educação Rafael Rodrigues 13 

do Prado (Suplente) e Widner Leonardo Candian de Souza (Suplente). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 14 

Professoras Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) e Margarete Maria de Araújo Silva (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. Representantes Discentes: O 17 

senhor presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da 18 

EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o 19 

registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por 20 

unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, os representantes discentes a participarem da reunião. 2. 21 

Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 12/12/2018: após discussão, a ata foi colocada em votação e 22 

aprovada por unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Incidente ocorrido com servidora TAE da 23 

EAUFMG: A servidora técnica-administrativa em educação lotada na Biblioteca, Juliana Rodrigues Pereira, 24 

relatou à diretoria que um senhor se dirigiu a ela de forma ofensiva, cometendo injúria racial, dentro da 25 

Escola de Arquitetura. Conforme conversado diretamente com a própria servidora, o Senhor Presidente 26 

entende que a medida efetiva e imediata a ser tomada deveria ser administrativa, impedindo a entrada dele na 27 

Escola, além da formalização da agressão, através de registro de Boletim de Ocorrência. O Senhor Presidente 28 

explica que está expondo o fato para esclarecer à congregação porque essas providências ainda não foram 29 

tomadas e porque o citado indivíduo aparenta possuir algum tipo de desequilíbrio mental. O Senhor 30 

Presidente também informou que o fato não se repetiu, estando a situação em controle, até o presente 31 

momento. 3.2. Contingenciamento orçamentário: O Senhor Presidente deu ciência à Congregação que, tendo 32 

em vista que o governo está repassando à Universidade apenas um vinte e quatro avos por mês do recurso 33 

anual aprovado na Lei orçamentária, em vez do usual duodécimo mensal, a execução orçamentária deste ano 34 

deverá ser, até segunda ordem, restringida à metade dos valores que foram executados em 2018, conforme 35 

orientado anteriormente pela Diretoria aos chefes e coordenadores dos setores acadêmicos e administrativos 36 

da Unidade. 3.3. Restauração Casa da Fazendinha: O Senhor Presidente informou que recebeu uma 37 

correspondência da Diretora de Planejamento Estratégico do Shopping Oiapoque, Aline Rocha, explicando 38 



 

que, em contrapartida à construção do estacionamento no imóvel do shopping, que hoje tem a fachada da Av. 39 

Oiapoque tombada, a empresa terá que restaurar a “Casa da Fazendinha”, na barragem Santa Lúcia. Sendo 40 

assim, ela propõe patrocínio para um grupo de estudo ou um núcleo de trabalho da Escola de Arquitetura da 41 

UFMG, tendo como resultado final a apresentação de projeto arquitetônico de restauração em até 90 dias e a 42 

execução do mesmo até o final de 2019. O Senhor Presidente orienta os possíveis interessados a solicitarem 43 

o e-mail da Sra. Aline à Secretaria Geral, para entrarem em contato diretamente com ela. 3.4. Ofício DRI-44 

UFMG nº. 041/2019: O Senhor Presidente deu conhecimento à Congregação sobre o ofício recebido do 45 

Diretor-Adjunto de Relações Internacionais da UFMG, Prof. Dawisson Belém Lopes, em 11/03/19, 46 

solicitando a indicação de um(a) estudante de graduação desta Unidade para participar da Summer School on 47 

Brazilian Studies da UFMG, a realizar-se entre os dias 15 e 26 de julho de 2019. Após leitura do documento 48 

pelo Senhor Presidente, explicando o evento, foi sugerido o seguinte encaminhamento, aprovado por 49 

unanimidade: o assunto será repassado ao Diretório Acadêmico, que deverá enviar a indicação até o dia 15 50 

de maio, prazo estipulado pela DRI, e encaminhado às Secretarias dos Departamentos, para divulgação entre 51 

os professores. 3.5. Proposta Projeto contra incêndio EA: O Senhor Presidente explicou à Congregação que, 52 

no ano passado, solicitou ao Professor Paulo Kruger, do TAU, a proposição de um projeto de prevenção e 53 

combate a incêndio para Escola de Arquitetura. A proposta foi encaminhada à Pró-Reitoria de 54 

Administração, que respondeu que, como faltam recursos para uma ação ampla, está sendo estabelecida uma 55 

ordem de prioridade de acordo com a gravidade das situações das unidades, sendo que a da EA encontra-se 56 

na média, razão pela qual a Universidade não tem condições, nesse momento, de contratar esses serviços. 57 

Sendo assim, o Senhor Presidente sugere abrir uma discussão para avaliar a possibilidade de contratar o 58 

serviço de elaboração de projeto e de diretrizes de prevenção de incêndio com recursos da Escola e incluir 59 

este assunto na pauta da próxima reunião, para deliberação. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 60 

solicitou ao Plenário a inclusão do seguinte ponto à Ordem do Dia, explicando que foi encaminhado à 61 

Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta reunião: a) Recepção de calouros – DCE 62 

UFMG na Escola de Arquitetura. Aprovada a inclusão do ponto, o Senhor Presidente deu início aos 63 

trabalhos: 1. Prestação de Contas 2018: O Senhor Presidente pediu autorização ao plenário para que a 64 

servidora Técnico-Administrativa em Educação Luciene Paula Barbosa Delogo, Chefe da Seção de 65 

Contabilidade da Unidade participasse da sessão. Com a concordância de todos os presentes, o Senhor 66 

Presidente solicitou à servidora que apresentasse a Prestação de Contas referentes ao ano de 2018. Para a 67 

apresentação e apreciação desta Prestação de Contas, o Senhor Presidente pediu licença a todos e, antes de se 68 

retirar da Sala da Congregação, transferiu a Presidência da sessão à decana presente, Profa. Celina Borges 69 

Lemos. Após a apresentação, a prestação de contas de 2018 foi colocada em discussão e votação, sendo 70 

aprovada por unanimidade. Chamado de volta à Sala da Congregação, o Prof. Maurício Campomori 71 

reassumiu a Presidência, e deu continuidade aos trabalhos. 2. Orçamento 2019: o Senhor Presidente 72 

solicitou que a servidora Luciene Delogo apresentasse o orçamento previsto para 2019, tendo como base 73 

50% do valor de 2018 para recursos de custeio, conforme orientação da Pró-Reitoria de Planejamento, até a 74 

confirmação do orçamento para o ano corrente. 3. Planejamento de Compras: O Senhor Presidente passou 75 

a palavra ao representante suplente da categoria dos técnicos administrativos em educação, Rafael Rodrigues 76 



 

do Prado, que, como servidor lotado na Seção de Compras, falou sobre o Sistema de Planejamento e 77 

Gerenciamento e Contratações e sobre o Plano Anual de Contratações públicas de bens, serviços, obras e 78 

soluções de tecnologia da informação e comunicações, assuntos expostos anteriormente em reunião da 79 

Congregação. Como o governo emitiu uma nota técnica exigindo, até o mês de abril, a projeção de 80 

planejamento de compras a ser executado por cada unidade gestora da Universidade para ao ano de 2020, o 81 

servidor Rafael deu mais detalhes sobre as providências a serem tomadas por cada setor requisitante e 82 

informou que a Seção de Compras estará à disposição para auxiliar todos os interessados e prestar quaisquer 83 

esclarecimentos necessários. 4. Coordenação CENEX: o Senhor Presidente comunicou que a Professora 84 

Margarete Silva não está mais na coordenação do Centro de Extensão da Escola de Arquitetura, em função 85 

de seu afastamento para pós-doutorado e que o Professor Glaucinei Correa manifestou para a Diretoria seu 86 

interesse em assumir a referida Coordenação. Consultado o plenário sobre a existência de alguma outra 87 

manifestação de interesse e sendo a resposta negativa, o Senhor Presidente informou que a designação do 88 

Professor Glaucinei como Coordenador do CENEX/EAUFMG será oficializada nos próximos dias. 5. 89 

Calendário 2019 de “Comprovação de Conhecimento em Atividades Acadêmicas Curriculares” dos 90 

Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da EAUFMG: após apresentação, 91 

discussão e esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 6. Recepção 92 

de calouros – DCE UFMG na Escola de Arquitetura: o Senhor Presidente leu a solicitação que recebeu 93 

do DCE da UFMG, através do Diretório Acadêmico, solicitando a autorização para a realização da Recepção 94 

de Calouros da UFMG na Escola de Arquitetura. Após ampla discussão, a solicitação foi colocada em 95 

votação e reprovada por unanimidade. 7. Férias - Justificativa de período não usufruído - Docentes: 96 

André Luiz Prado de Oliveira (aprovado ad referendum da Congregação): após discussão, o pedido foi 97 

colocado em votação e homologado por unanimidade; Marco Antônio Penido de Rezende: após discussão, 98 

o pedido foi colocado em votação e aprovado com abstenção do interessado. 8. Afastamento do País 99 

(aprovados ad referendum da Congregação): 8.1. Andrea Franco Pereira — Finalidade: Visita técnica 100 

- Salão Internacional do Móvel de Milão e Semana do Design de Milão; Local: Milão, Itália; Período: 101 

08/04/2019 a 17/04/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado 102 

por unanimidade; 8.2. Carlos Alberto Batista Maciel — Finalidade: Seminário - Infinito Vão - 90 anos 103 

da arquitetura brasileira; Local: Matosinhos, Portugal; Período: 20/02/2019 a 03/03/2019: após 104 

discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado por unanimidade; 8.3. 105 

Guilherme Nunes de Vasconcelos — Finalidade: Visita Técnica – Segunda etapa de visitas técnicas 106 

para subsidiar o mapeamento de possíveis parceiros, colaboradores e a escolha de equipamentos que 107 

vão compor os laboratórios de imersão em realidade virtual e aumentada da EAUFMG; Local: 108 

Variadas, Suécia; Período: 13/02/2019 a 22/02/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado 109 

em votação e homologado com abstenção do interessado; 8.4. Junia Maria Ferrari de Lima — 110 

Finalidade: Palestra - Los Caminos de la Vinculación con la Sociedad (Extensión Universitaria) en 111 

Arquitectura y Urbanismo en Latinoamérica; Local: Quito, Equador; Período: 15/04/2019 a 112 

22/04/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado por 113 

unanimidade; 8.5. Margarete Maria de Araujo Silva — Finalidade: Treinamento / Capacitação / 114 



 

Qualificação - Pós-Doutorado na Flacso Ecuador – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; 115 

Local: Quito, Equador; Período: 11/02/2019 a 10/02/2020: após discussão, o pedido de afastamento foi 116 

colocado em votação e homologado por unanimidade; 8.6. Maurício José Laguardia Campomori — 117 

Finalidade: Ministrar Curso - Curso de pós-graduação "Nuevas miradas sobre la arquitectura 118 

latinoamericana. El caso Brasil y la generación de otra modernidad."; Local: La Plata, Argentina; 119 

Período: 24/02/2019 a 02/03/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e 120 

homologado com abstenção do interessado;  8.7. Roberto Rolim Andres — Finalidade: 121 

Treinamento/Capacitação/Qualificação - Doutorado Sanduíche Università Degli Studi di Firenze; 122 

Local: Florença, Itália; Período: 01/03/2019 a 17/07/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi 123 

colocado em votação e homologado por unanimidade; 8.8. Silke Kapp — Finalidade: Cooperação 124 

Internacional - Elaboração final de projeto de pesquisa para tradução da obra teórica de Sérgio Ferro; 125 

Local: Londres/Newcastle, Inglaterra; Período: 01/03/2019 a 14/03/2019: após discussão, o pedido de 126 

afastamento foi colocado em votação e homologado por unanimidade; 8.9. Tales Bohrer Lobosco Gonzaga 127 

de Oliveira — Finalidade: Intercâmbio Acadêmico - Participação no programa Escala Docente, 128 

visando intercâmbio de experiência e procedimentos pedagógicos na área de Processo de projeto em 129 

arquitetura, na Universidad de La Plata; Local: La Plata, Argentina; Período: 08/04/2019 a 130 

22/04/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e homologado por 131 

unanimidade. 9. Promoção de Docente: 9.1 Profa. Jupira Gomes de Mendonça, da classe Associado 132 

para a classe Titular: homologação do parecer da Comissão Avaliadora (aprovado ad referendum da 133 

Congregação): após a leitura do parecer da Banca Avaliadora do processo de promoção da Profa. Jupira, 134 

favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e homologado por unanimidade; 9.2. 135 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, da classe Adjunto para a classe Associado: definição de comissão 136 

avaliadora (aprovado ad referendum da Congregação) e aprovação do parecer da Banca 137 

Examinadora:  tendo sido indicados os nomes dos professores Maria Ângela Faggin Pereira Leite 138 

(FAU/USP), Frederico de Paula Tofani  (PRJ/EAUFMG) e Stael de Alvarenga Pereira Costa (URB/UFMG) 139 

como membros titulares, e das professoras Fátima Almeida Martins (FAE/UFMG) e Raquel Garcia 140 

Gonçalves (URB/EAUFMG) como membros suplentes para composição da Banca Avaliadora no processo 141 

de promoção do Prof. Altamiro, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade; 142 

após a leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção do Prof. Altamiro, favorável à 143 

promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade. Neste momento, o 144 

professor Mauricio passou a presidência da Sessão para a Professora Celina Borges, para conduzir a 145 

apresentação, discussão e votação do próximo item. 10. Progressão Funcional - Docente: 10.1. Professor 146 

Maurício José Laguardia Campomori, do nível 3 para o nível 4 da classe de Adjunto: Após leitura do 147 

parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção do 148 

interessado. A Professora Celina Borges devolveu, então, a presidência da Sessão para o Professor Mauricio 149 

Campomori para que desse seguimento à discussão e votação dos demais itens da pauta. 11. Alteração de 150 

regime de trabalho: 11.1. Prof. Adriano Mattos Correa, do regime de 40 horas para regime de 151 

Dedicação Exclusiva: após discussão, a solicitação de alteração foi colocada em votação e aprovada por 152 



 

unanimidade; 11.2. Profa. Luciana Souza Bragança, do regime de 20 horas para regime de Dedicação 153 

Exclusiva: após discussão, a solicitação de alteração foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; 154 

11.3. Prof. Thiago Castelo Branco Lourenço, do regime de 20 para 40 horas: após discussão, a 155 

solicitação de alteração foi colocada em votação e aprovada com por unanimidade. 12. Atividade de 156 

extensão: 12.1. Evento: Crianças e intervenções temporárias em espaços públicos: desafios e 157 

oportunidades”, de interesse da professora Paula Barros (aprovado ad referendum da Congregação): 158 

após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo homolocada 159 

com abstenção da interessada; 12.2. Prestação de serviço: "Consultoria em conforto ambiental: 160 

Iluminação NBR 15.575", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: após leitura 161 

do parecer do relator, Prof. Marcelo Maia, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada 162 

por unanimidade; 12.3. Prestação de serviço: "Consultoria em conforto ambiental: Perícia Técnica 163 

Capitão Enéas", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: após leitura do parecer 164 

do relator, Prof. Marcos Felipe Sudré, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por 165 

unanimidade; 12.4. Curso de atualização: “Acústica, edilícia: aplicando normas técnicas ABNT vigentes 166 

na adequação acústica de ambientes”, de intereresse do Prof. Victor Mourthé Valadares: após leitura 167 

do parecer do relator, Prof. André Prado, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada 168 

por unanimidade. 13. Concurso para professor efetivo da carreira do magistério superior, da classe 169 

Titular-Livre do Departamento de Projetos - apresentação da tabela de pontuação da prova de títulos: 170 

após apresentação da Chefe do Departamento PRJ, Prof. Guilherme Nunes, a tabela foi colocada em 171 

discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Não havendo outras manifestações, o senhor 172 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária 173 

Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo 174 

Horizonte, 13 de março de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 175 

ASSINATURAS:  176 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 177 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 178 

Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 179 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 180 

Profa. Silke Kapp (Coordenadora NPGAU) 181 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Chefe Departamento PRJ) 182 

Prof. Victor Mourthé Valadares (Decano Câmara Departamental TAU)  183 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 184 

Prof. Frederico Canuto (Suplente) 185 

Profa. Júnia Maria Ferrari Lima (Titular) 186 

Profa. Jupira Gomes de Mendonça (Titular) 187 

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Titular) 188 

Prof. Tiago Castelo Branco Lourenço (Suplente) 189 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Titular) 190 



 

Profa. Paula Barros (Titular) 191 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) 192 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 193 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 194 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 195 

Secretária Jennifer Mello 196 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia três de abril de 197 

dois mil e dezenove) 198 


