
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019. 2 

Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 005/2019-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), Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU), Érico 7 

Franco Mineiro (Coordenador CCGD), Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU), Vanessa 8 

Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR), Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira (Subhefe 9 

Departamento PRJ), Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler 10 

(Chefe Departamento URB), Frederico Canuto (Suplente), Jupira Gomes de Mendonça (Titular), Marco 11 

Antônio Penido de Rezende (Titular), Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), Gisela Barcellos de Souza 12 

(Suplente), Rejane Magiag Loura (Titular) e Elisângela de Almeida Chiquito Martins (Suplente), e a discente 13 

Maria Isabel Tamião Santana (Titular). AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professores Yacy-Ara Froner 14 

Gonçalves (Coordenadora PACPS), Júnia Maria Ferrari Lima (Titular), Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 15 

e o Técnico-Administrativo em Educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular). Constatado o quorum 16 

regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e 17 

deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 05/06/2019: 18 

após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. Comunicações da 19 

Presidência: 2.1. Alteração da data da Congregação: o Senhor Presidente propôs que a reunião da 20 

Congregação agendada para o dia 07 de agosto fosse antecipada para o dia 06, em virtude da disponibilidade 21 

na agenda da Reitora nesta data, para participação nas solenidades de descerramento dos retratos dos 22 

diretores de gestões anteriores e outorga de título de Professora Emérita à docente Maria Lucia Malard. Não 23 

havendo nenhuma manifestação contrária, o comunicado sobre a alteração da data será distribuído 24 

oportunamente. 2.2. Segurança na EAUFMG: o Senhor Presidente comunicou que foi possível reverter a 25 

demissão de um dos vigilantes da EA, consequência do corte orçamentário imposto pelo governo federal, em 26 

razão das peculiaridades da Unidade e de sua localização externa ao Campus. Com a reintegração do 27 

funcionário, a portaria passará a ter novamente duas pessoas em todos os períodos, reforçando a segurança 28 

do local. 2.3. Solicitação de uso do pátio externo: o Senhor Presidente leu o e-mail que recebeu da 29 

coordenadora de um programa de qualidade de vida da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 30 

autorização para utilização do pátio externo da EAUFMG por um período de 3 meses, devido à reforma do 31 

espaço dentro da Secretaria destinado à prática. Por se tratar de uma atividade aberta e gratuita, que faz parte 32 

do Programa Saúde da Família dentro do Sistema Único de Saúde, o Senhor Presidente informou que irá 33 

deferir a requisição. 2.4. Comunicação da PROPLAN: o Senhor Presidente solicitou que todos fiquem 34 

atentos aos prazos limites para empenho das despesas em 2019, conforme calendário de execução 35 

orçamentária e financeira enviado pela PROPLAN, que será oportunamente encaminhado a todos os setores 36 

interessados. Encerradas as comunicações, o Senhor Presidente deu início à ORDEM DO DIA: 1. 37 

Contratação de docentes voluntários: o Senhor Presidente mencionou que a Diretoria tem recebido 38 



 

processos de contratação de professores voluntários com frequência. Diante disso, foi feito um levantamento 39 

sumário do número atual de voluntários na EA, que demonstrou que as contratações desta categoria 40 

correspondem a aproximadamente quinze por cento da força de trabalho docente. A Diretoria expressa sua 41 

preocupação no sentido de que esse volume de contratação pode sinalizar ideias equivocadas sobre o 42 

funcionamento da Escola de Arquitetura como instituição pública de educação, cuja consequência pode ser o 43 

estímulo à precarização do trabalho no ensino superior brasileiro. Foi sugerido o seguinte encaminhamento: 44 

designar uma Comissão responsável por buscar dados pertinentes e aprofundar o debate sobre o assunto, com 45 

o intuito de definir critérios comuns de contratação a todos os departamentos. Até a discussão da proposta da 46 

Comissão, que deverá ser apresentada à Congregação no prazo de 90 dias, os procedimentos de contratação 47 

de professores voluntários serão suspensos, sem prejuízo para os que já foram encaminhados e para os que 48 

estão atualmente contratados. A proposta foi aprovada e foram indicados os nomes dos professores Vanessa 49 

Brasileiro, Andréa Pereira e Frederico Canuto, como membros titulares, e Cynara Bremer e Elisângela 50 

Martins, como membros suplentes. A indicação dos nomes foi aprovada, sendo que as indicações de dois 51 

nomes do Departamento PRJ e de mais um nome do Departamento ACR serão enviadas para a Diretoria até 52 

o final da semana. 2. Declaração de reconhecimento da Associação Atlética da EAUFMG: O Senhor 53 

Presidente informou que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis solicitou uma declaração de reconhecimento 54 

anual a ser emitida pela Diretoria, com o intuito de formalizar o reconhecimento das associações atléticas no 55 

âmbito das unidades de origem. O Senhor Presidente leu o modelo do documento, que foi aprovado por 56 

unanimidade. 3. Distribuição e layout dos espaços dos laboratórios: O Senhor Presidente pediu 57 

autorização ao plenário para que o Professor Eduardo Mascarenhas, coordenador da Comissão de Espaço 58 

Físico da EAUFMG, participasse da sessão. Com a concordância de todos os presentes, o Senhor Presidente 59 

solicitou ao professor que apresentasse a proposta de redistribuição dos espaços dos laboratórios, 60 

desenvolvida em conjunto com a comissão de espaço físico e demais interessados. Após ampla discussão, a 61 

proposta apresentada para remanejamento entre as áreas da biblioteca e dos laboratórios foi colocada em 62 

votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, as comissões de espaço físico e de laboratórios 63 

compartilhados deverão apresentar proposição de delimitação interna do espaço. O Senhor Presidente pediu 64 

licença a todos, justificando que foi convidado a coordenar uma roda de conversa no lançamento do 65 

“Programa Outlab”, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte e, antes de se retirar da Sala da Congregação, 66 

transferiu a Presidência da sessão à Vice-Diretora, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, que assumiu a 67 

condução dos trabalhos. A Senhora Presidente solicitou ao Plenário a inclusão do seguinte ponto à Ordem do 68 

Dia: Proposta de Sinalização da EAUFMG, que foi encaminhado à Secretaria Geral posteriormente ao envio 69 

da Convocação para esta reunião. A inclusão de pauta foi aprovada por unanimidade. 3.1. Proposta de 70 

Sinalização da EAUFMG: a Senhora Presidente solicitou ao Prof. Eduardo Mascarenhas que apresentasse o 71 

projeto de sinalização da Escola de Arquitetura. Após discussão, foi sugerido o seguinte encaminhamento: o 72 

projeto será implementado em tempo hábil para a realização do evento Arquisur 2019 e, posteriormente, será 73 

verificada a possibilidade de abrir uma chamada para a comunidade apresentar outras propostas. 4. Ofício 74 

Circular GR/Nº 010/2019: solicita indicação de um nome, com justificativa, a ser condecorado com a 75 

Medalha Reitor Mendes Pimentel: a Senhora Presidente leu o Ofício Circular recebido do Gabinete da 76 



 

Reitoria e solicitou que as indicações fossem encaminhadas para a Diretoria até o dia 08 de julho. 4. Ofício 77 

Circular GR/Nº 011/2019: solicita indicação de um nome, sugerido pela Congregação, para 78 

recomposição do Conselho Diretor da Biblioteca Universitária, para posterior avaliação pelo Conselho 79 

de Ensino, Pesquisa e Extensão: em discussão, não havendo manifestação de interesse, a Senhora 80 

Presidente sugeriu que os professores indicados anteriormente, Renato César Ferreira de Souza e Victor 81 

Mourthe Valadares, fossem consultados sobre o interesse em ter seus nomes novamente sugeridos pela 82 

Congregação. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 6. Férias - Justificativa de 83 

período não usufruído – Docente (aprovados ad referendum da Congregação): Alexandre Monteiro de 84 

Menezes: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Carlos Alberto 85 

Batista Maciel: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; 86 

Frederico de Paula Tofani: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 87 

unanimidade.  7. Afastamento do País (aprovado ad referendum da Congregação): 7.1. Renata Maria 88 

Abrantes Baracho Porto — Finalidade: Congresso - 23rd World Multiconference on Systemics, 89 

Cybernetics and Informatics (WMSCI 2019); Local: Orlando, EUA; Período: 03/07/2019 a 09/07/2019: 90 

após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 8. 91 

Progressão Funcional - Docente: 8.1. Professora Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto, do nível 1 92 

para o nível 2 da classe de Adjunto: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em 93 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade.9. Atividades de extensão: 9.1. Prestação de 94 

serviço: "Utilização de resíduos de mineração em sistemas construtivos inovadores: incorporação de 95 

rejeito de mineração de zinco no concreto laminar envelopado", de interesse do professor Edgar 96 

Vladimiro Mantilla Carrasco (aprovado ad referendum da Congregação): após leitura do parecer do 97 

relator, Prof. Daniel Medeiros, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 98 

unanimidade; 9.2. Prestação de serviço: "Design, território e gastronomia", de interesse da professora 99 

Laura de Souza Cota Carvalho (aprovado ad referendum da Congregação): após leitura do parecer da 100 

relatora, Profa. Gisela Barcellos, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 101 

unanimidade; 9.3. Evento: "II Fórum de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH", de interesse da 102 

professora Junia Maria Ferrari de Lima: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada 103 

em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta, a Senhora Presidente declarou 104 

a palavra livre. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 105 

encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente 106 

Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 03 de julho de 2019. xxxxxxxxxxxxxx 107 

ASSINATURAS:  108 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 109 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 110 

Prof. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (Subcoordenador CCGAU) 111 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 112 

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU) 113 

Profa. Yaci-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS) 114 



 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 115 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 116 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 117 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 118 

Prof. Frederico Canuto (Suplente) 119 

Profa. Júnia Maria Ferrari Lima (Titular) 120 

Profa. Gisela Barcellos de Souza (Suplente) 121 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) 122 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 123 

Discente Leticia Araújo Notini 124 

Discente Verônica Flores de Carvalho Silva 125 

Discente Maria Isabel Tamião Santana 126 

Discente Luís Henrique Marques de O. Silva 127 

Secretária Jennifer Mello 128 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia seis de agosto 129 

de dois mil e dezenove) 130 


