
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2019. 2 

Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 006/2019-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 Rita 6 

de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (Subcoordenador CCGAU), 7 

Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD), Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU), Yaci-8 

Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR), 9 

Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ), Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento 10 

TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), Frederico Canuto (Suplente), Júnia Maria 11 

Ferrari Lima (Titular), Gisela Barcellos de Souza (Suplente) e André Luiz Prado de Oliveira (Suplente), o 12 

Técnico-Administrativo em Educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular), e os discentes Leticia Araújo 13 

Notini, Verônica Flores de Carvalho Silva, Maria Isabel Tamião Santana e Luís Henrique Marques de O. 14 

Silva. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professor Rogério Palhares Zschaber de Araújo. Constatado o 15 

quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a 16 

todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 17 

06/08/2019: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. Comunicações 18 

da Presidência: 2.1. Ofício Circular PRA-231/2019: o Senhor Presidente leu ofício da PRA explicando que 19 

durante o período de férias escolares, o fluxo reduzido de pessoas nos campi da UFMG facilita a ação de 20 

criminosos e que, em virtude disso, a pró-reitoria solicita que os funcionários e servidores de cada Unidade 21 

sejam orientados a tomarem todas as medidas de precaução em relação à segurança no local de trabalho, 22 

principalmente após o expediente laboral.  2.2. Portaria PRA nº 21, de 22 de julho de 2019: o Senhor 23 

Presidente deu conhecimento à Congregação sobre a Portaria nº 21, encaminhada através de ofício da PRA 24 

em 22/07/19, que dispõe sobre a imprescindibilidade de se coibir a prática de comércio de quaisquer 25 

produtos, sem a devida autorização, nos campi da UFMG e em unidades e órgãos externos a eles, tendo em 26 

vista que se tratam de bens públicos de uso especial. 3. Representantes Discentes: O senhor presidente 27 

solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da EAUFMG junto à 28 

Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o registro formal e 29 

jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. O Senhor 30 

Presidente, convidou, então, os representantes discentes a participarem da reunião e deu início à ORDEM 31 

DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes pontos à Ordem do Dia, 32 

explicando que foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da Convocação para esta 33 

reunião: a) Atividade de Extensão: a.1)  Programa: "COMPASSO-EPIC: Parcerias Educacionais para 34 

Inovações em Comunidades", de interesse da professora Rejane Magiag Loura – Prorrogação do prazo até 35 

2025; b) Convênio de Intercâmbio de estudantes de graduação entre a UFMG e a Facultad de Arquitectura, 36 

Diseño y Urbanismo da Universidad de Buenos Aires. 1. Projeto Future-se: O Senhor Presidente pediu 37 

autorização ao plenário para que a Professora Denise Morado participasse da sessão, pois o primeiro ponto 38 



 

de pauta será debatido na próxima reunião do Conselho Universitário, no qual ela é representante da 39 

Congregação. Com a concordância de todos os presentes, o Senhor Presidente convidou a professora a 40 

participar da reunião. O Senhor Presidente fez uma síntese do Projeto Future-se, iniciativa proposta pelo 41 

Ministério da Educação (MEC) que abriria a possibilidade das universidades firmarem parcerias com 42 

organizações sociais, através de contratos de gestão nos quais estariam previstas metas de desempenho, e 43 

estimularia a capitalização própria de recursos pelas instituições. O Senhor Presidente abriu as inscrições 44 

para manifestações sobre o projeto e abriu a discussão, durante a qual foram observados diversos pontos, tais 45 

como: a desconsideração à autonomia das universidades; o projeto foi apresentado em tempo muito curto, 46 

sem consulta à academia e sem possibilidade de reversão; a falta de clareza referente às conseqüências que 47 

poderão advir da não adesão ao programa; a perspectiva de diminuição dos recursos orçamentários ao longo 48 

dos anos, devido à PEC de congelamento dos gastos; o fato de que as propostas razoáveis dentro do projeto 49 

já são em sua maioria permitidas pela Lei da Inovação; a falta de consideração à função social da 50 

universidade pública; a possibilidade de extinção do caráter público e mercantilização das IES; a 51 

preocupação em relação ao provável fim do concurso público e desmonte da carreira docente em vigor, 52 

dentre outros. Encerrada a discussão, foram sugeridos os seguintes encaminhamentos: 1) A Diretoria da 53 

Escola de Arquitetura e a representante da Congregação no Conselho Universitário irão se manifestar contra 54 

a adesão ao projeto; 2) a Congregação encaminhará aos colegiados da escola a recomendação de que não 55 

haja atividades avaliativas e nenhum tipo de restrição que impeça as pessoas de participarem da paralisação 56 

prevista para o dia 13/08, em defesa da educação. Colocada em discussão e votação, ambas as propostas 57 

foram aprovadas por unanimidade. 2. Férias - Justificativa de período não usufruído – Docente 58 

(aprovados ad referendum da Congregação): Adriano Mattos Correa: após discussão, o pedido foi 59 

colocado em votação e referendado por unanimidade; Marcela Silviano Brandão Lopes: após discussão, o 60 

pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 3. Afastamento do País (aprovado ad 61 

referendum da Congregação): 3.1. Leonardo Barci Castriota — Finalidade: Seminário - “Thinking 62 

and Planning the Future in Heritage Management”; Local: Amsterdã, Holanda; Período: 09/06/2019 a 63 

16/06/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por 64 

unanimidade; 3.2. Renata Maria Abrantes Baracho Porto — Finalidade: 65 

Treinamento/Capacitação/Qualificação - Pós-Doutorado na “University of South Florida”; Local: 66 

Tampa, EUA; Período: 15/10/2019 a 15/04/2020: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em 67 

votação e referendado por unanimidade; 3.3.  Rita de Cássia Lucena Velloso — Finalidade: Visita 68 

Técnica - Fundação Serralves; Local: Cidade do Porto, Portugal; Período: 10/07/2019 a 14/07/2019: 69 

após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado com abstenção da 70 

interessada. 4. Progressão Funcional - Docente: 4.1. Professor Frederico de Paula Tofani, do nível 1 71 

para o nível 2 da classe de Associado: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em 72 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade.5. Atividades de extensão: 5.1. Prestação de 73 

serviço: "Desenvolvimento de Identidade Visual", de interesse do professor Marcelo Silva Pinto – 74 

Prorrogação do prazo até 20/08/2019: a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, 75 

sendo aprovada por unanimidade; 5.2. Programa: "COMPASSO-EPIC: Parcerias Educacionais para 76 



 

Inovações em Comunidades", de interesse da professora Rejane Magiag Loura – Prorrogação do 77 

prazo até 2025: a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por 78 

unanimidade. 6. Convênio de Intercâmbio de estudantes de graduação entre a UFMG e a Facultad de 79 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universidad de Buenos Aires: após discussão, a proposta de 80 

convênio foi aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta, o Senhor Presidente declarou a palavra livre. 81 

Não havendo manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 82 

reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que 83 

assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 84 

ASSINATURAS:  85 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 86 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 87 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 88 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador NPGAU) 89 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 90 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 91 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 92 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 93 

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente) 94 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 95 

Prof. Frederico Canuto (Suplente) 96 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 97 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente) 98 

Profa. Paula Barros (Titular) 99 

Profa. Rejane Magiag Loura (Titular) 100 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 101 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 102 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 103 

Discente Maria Isabel Tamião Santana (Titular) 104 

Secretária Jennifer Mello 105 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia onze de 106 

setembro de dois mil e dezenove) 107 


