
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2019. 2 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, em 3 

atendimento à Convocação nº. 007/2019-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação 4 

da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, 5 

Professor Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença dos seguintes membros: 6 

Professores Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD), 7 

Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador NPGAU), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento 8 

ACR), Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ), Cynara Fiedler Bremer (Chefe 9 

Departamento TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), Marco Antônio Penido de 10 

Rezende (Suplente), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Frederico Canuto (Suplente), Marcela Silviano 11 

Brandão Lopes (Titular), Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), Paula Barros (Titular), Rejane Magiag Loura 12 

(Titular), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e Sandro Canavezzi de Abreu (Titular), o Técnico-13 

Administrativo em Educação Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular), e a discente Maria Isabel Tamião 14 

Santana. Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia 15 

Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Aprovação de ata: 2.1. 16 

Ata da reunião do dia 06/08/2019: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por 17 

unanimidade. 2. Comunicações da Presidência: 2.1. Ofício 2.425/2019/SGM: o Senhor Presidente leu 18 

ofício recebido da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dando ciência do Requerimento nº 19 

2.423/2019, de autoria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, formulando voto de congratulações 20 

com a Escola de Arquitetura da UFMG pela inauguração das fotos de quatro ex-diretores da escola na galeria 21 

de ex-dirigentes da referida instituição.  2.2. Inclusão de pauta das reuniões da Congregação: o Senhor 22 

Presidente solicitou aos chefes de departamentos e aos coordenadores dos colegiados que se atentem ao 23 

calendário de reuniões da Congregação, pois, a partir da próxima reunião, as solicitações de inclusão de 24 

pauta após o envio da convocação serão aceitas apenas em casos de urgência justificada. 2.3. Pedidos de 25 

afastamento: O Senhor Presidente relembrou que as informações sobre aprovação de afastamentos pela 26 

chefia imediata devem ser incluídas no campo apropriado do respectivo sistema. 3. Representantes 27 

Discentes: O senhor presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes 28 

estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma 29 

vez que o registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada 30 

por unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, os representantes discentes a participarem da 31 

reunião e deu início à ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão dos seguintes 32 

pontos à Ordem do Dia, explicando que foram encaminhados à Secretaria Geral posteriormente ao envio da 33 

Convocação para esta reunião: a) Seminário "Risco, resiliência, arquitetura humanitária e incremental 34 

housing em favelas: o papel das universidades, dos(as) profissionais de arquitetura, da área social e das 35 

Marias &Marielles" - solicitação de apoio institucional; b) Férias - Justificativa de período não usufruído – 36 

Docentes (aprovados ad referendum da Congregação): Cristiano Cezarino Rodrigues, André Guilherme 37 

Dornelles Dangelo e Vanessa Borges Brasileiro; c) Afastamentos do País (aprovados ad referendum da 38 



 

Congregação): c.1) Junia Maria Ferrari de Lima — Finalidade: Congresso - “IV Congreso de Extensión de 39 

Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM)”; Local: Santiago, Chile; Período: 02/11/2019 40 

a 07/11/2019; c.2)  Marcela Silviano Brandão Lopes — Finalidade: Congresso - “IV Congreso de Extensión 41 

de Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM)”; Local: Santiago, Chile; Período: 42 

02/11/2019 a 07/11/2019; c.3)  Marco Antonio Penido de Rezende — Finalidade: Congresso - “Conference 43 

of Association of Preservation Technology Internacional”; Local: Miami, EUA; Período: 18/11/2019 a 44 

27/11/2019; c.4) José Augusto Martins Pessoa — Finalidade: Treinamento/Capacitação/Qualificação - Pós 45 

Doutorado FAE/UFMG ; Local: Belo Horizonte, Brasil; Período: 25/09/2019 a 04/08/2020; d) Alteração de 46 

Regime de Trabalho: d.1) Alexandre Monteiro de Menezes, do regime de 40 horas para regime de Dedicação 47 

Exclusiva; e) Promoção de docente: e.1) Ana Clara Mourão Moura, da classe Associado para a classe 48 

Titular: definição de comissão avaliadora; e.2) Celina Borges Lemos, da classe Associado para a classe 49 

Titular: definição de comissão avaliadora; e.3)  Marco Antônio Penido de Rezende, da classe Associado 50 

para a classe Titular: definição de comissão avaliadora. Consultado, o plenário decidiu, por unanimidade, 51 

autorizar a inclusão dos itens. 1. Edital nº 019/2019-SEC/EA - Eleição de representação docente junto à 52 

Congregação - homologação do resultado: após a leitura da ata da junta apuradora da eleição ocorrida no 53 

dia 03 de setembro de 2019, apontando como eleitos, por ordem de classificação, os docentes Eduardo 54 

Mascarenhas Santos (titular) e Alexandre Monteiro de Menezes (suplente), Alfio Conti (titular) e Marco 55 

Antônio de Penido Rezende (suplente), e Marcela Silviano Brandão Lopes (titular) e Junia Maria Ferrari de 56 

Lima (suplente), o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão e votação, sendo o resultado da eleição 57 

homologado por unanimidade. O Senhor Presidente, convidou, então, os novos representantes docentes a 58 

participarem da reunião e lhes deu boas-vindas ao colegiado. 2. Atividades de extensão: dando 59 

prosseguimento ao expediente, o Senhor Presidente pediu autorização ao plenário para que a Professora 60 

Roberta Vieira Gonçalves de Souza participasse da sessão, para prestar esclarecimentos sobre as duas 61 

primeiras atividades de extensão no próximo ponto de pauta, de seu interesse. Com a concordância de todos 62 

os presentes, o Senhor Presidente convidou a professora a participar da reunião. Após explicações e 63 

esclarecimentos de dúvidas, o Senhor Presidente agradeceu a presença da professora, que se retirou da sessão 64 

para que se pudesse passar à deliberação sobre os assuntos. 2.1. Prestação de serviço: "Consultoria em 65 

conforto ambiental: Perícia Técnica - Araguari", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves 66 

de Souza: após leitura do parecer da relatora, Profa. Vanessa Brasileiro, a proposta foi colocada em 67 

discussão e votação, sendo referendada por unanimidade, condicionada ao atendimento das sugestões da 68 

relatora; 2.2. Prestação de serviço: "Consultoria em conforto ambiental: Perícia Técnica - Capelinha", 69 

de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: após leitura do parecer do relator, Prof. 70 

Rogério Palhares, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, 71 

condicionada ao atendimento das sugestões do relator; 2.3. Prestação de serviço: "Revisão do plano de 72 

gestão e monitoramento do Conjunto Moderno da Pampulha", de interesse do Professor Rogério 73 

Palhares Zschaber de Araújo: após leitura do parecer da relatora, Profa. Cynara Bremer, a proposta foi 74 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção do interessado; 2.4. Evento: "Seminário 75 

Arquitetura Vernácula", de interesse do Professor Marco Antônio Penido de Rezende: após leitura do 76 



 

parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção do 77 

interessado; 2.5. Projeto: "UNSCORRE - Autoprodução Social do Espaço na RMBH", de interesse do 78 

professor Tiago Castelo Branco Lourenço (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta foi 79 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.6. Projeto: "Interface de 80 

avaliação de tecnologias sociais em conjuntos habitacionais autogestionários de Belo Horizonte (1996-81 

2012)", de interesse do professor Roberto Eustaáquio do Santos (aprovado ad referendum da 82 

Congregação): a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.7. 83 

Projeto: "Curso NBR 15575 - SINDUSCON ", de interesse da professora Roberta Vieira Gonçalves de 84 

Souza  - Prorrogação Vigência: a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo 85 

aprovada por unanimidade; 2.8. Prestação de serviço: "Desenvolvimento de Identidade Visual", de 86 

interesse do professor Marcelo Silva Pinto - Prorrogação Vigência: a proposta de prorrogação foi 87 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 2.9. Projeto: "Cartografias 88 

emergentes", de interesse da professora Natacha Rena  - Prorrogação de vigência até 01/08/2025 89 

(aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e 90 

votação, sendo referendada por unanimidade; 2.10. Projeto: "Geopolítica e cidades", de interesse da 91 

professora Natacha Rena  - Prorrogação de vigência até 01/08/2025 (aprovado ad referendum da 92 

Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 93 

unanimidade; 2.11. Programa: "IND LAB", de interesse da professora Natacha Rena  - Prorrogação de 94 

vigência até 08/08/2029 (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi 95 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.12. Projeto: "Plataforma urbano 96 

biopolítica", de interesse da professora Natacha Rena  - Prorrogação de vigência até 30/06/2025 97 

(aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e 98 

votação, sendo referendada por unanimidade; 2.13. Projeto: "Assessoria técnica em arquitetura 99 

indígena", de interesse do professor Adriano Mattos Côrrea  - Prorrogação de vigência até 01/03/2021 100 

(aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e 101 

votação, sendo referendada por unanimidade; 2.14. Programa: "Morar indígena", de interesse do 102 

professor Adriano Mattos Côrrea  - Prorrogação de vigência até 01/03/2021 (aprovado ad referendum 103 

da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 104 

unanimidade; 2.15. Projeto: "Cartografia das lutas", de interesse da professora Marcela Silviano 105 

Brandão Lopes  - Prorrogação de vigência até 28/02/2025 (aprovado ad referendum da Congregação): 106 

a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada com abstenção da 107 

interessada; 2.16. Programa: "Natureza política", de interesse da professora Marcela Silviano Brandão 108 

Lopes  - Prorrogação de vigência até 28/02/2025 (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta 109 

de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada com abstenção da interessada; 2.17. 110 

Projeto: "Interfaces para construção de método coletivo de assessoria técnica: o caso de Glaura 111 

(MG)", de interesse da professora Ana Paula Baltazar dos Santos  - Prorrogação de vigência até 112 

28/02/2024 (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em 113 

discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.18. Projeto: "Um espaço coletivo, o que que 114 



 

tem? Intervenções temporárias com crianças para todos", de interesse da professora Paula Barros  - 115 

Prorrogação de vigência até 01/10/2021 (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta de 116 

prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada com abstenção da interessada; 2.19. 117 

Prestação de serviço: "Design, território e cultura", de interesse da professora Laura de Souza Cota 118 

Carvalho Silva Pinto - Prorrogação de vigência até 31/08/2022 (aprovado ad referendum da 119 

Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 120 

unanimidade; 2.20. Projeto: "Construindo lugares de urbanidade metropolitana", de interesse da 121 

professora Junia Maria Ferrari de Lima - Prorrogação de vigência até 28/02/2022 (aprovado ad 122 

referendum da Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo 123 

referendada por unanimidade; 2.21. Projeto: "Plataformas tecnopolíticas", de interesse do professor 124 

Marcelo Reis Maia - Prorrogação de vigência até 28/02/2022 (aprovado ad referendum da 125 

Congregação): a proposta de prorrogação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 126 

unanimidade. 3. Férias - Justificativa de período não usufruído – Docente (aprovados ad referendum da 127 

Congregação): Silke Kapp: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 128 

unanimidade; Cristiano Cezarino Rodrigues: após discussão, o pedido foi colocado em votação e 129 

referendado por unanimidade; André Guilherme Dornelles Dangelo: após discussão, o pedido foi colocado 130 

em votação e referendado por unanimidade; Vanessa Borges Brasileiro: após discussão, o pedido foi 131 

colocado em votação e referendado com abstenção da interessada. 4(a). Afastamento do País (aprovados 132 

ad referendum da Congregação): 4.1. Andre Guilherme Dornelles Dangelo — Finalidade: Congresso - 133 

“VII Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del 134 

patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica”; Local: Matera, Itália; Período: 19/10/2019 a 135 

27/10/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por 136 

unanimidade; 4.2. Vanessa Borges Brasileiro — Finalidade: Congresso - “VII Convegno Internazionale 137 

sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela 138 

paesaggistica”; Local: Matera, Itália; Período: 19/10/2019 a 27/10/2019: após discussão, o pedido de 139 

afastamento foi colocado em votação e referendado com abstenção da interessada; 4.3.  Flávio de Lemos 140 

Carsalade — Finalidade: Seminário - “Simpósio Científico Internacional do ICOPMOS”; Local: 141 

Marrakech, Marrocos; Período: 10/10/2019 a 17/10/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi 142 

colocado em votação e referendado por unanimidade; 4.4. Flávio de Lemos Carsalade — Finalidade: 143 

Seminário - “4o. Seminario Taller Iberoamericano SE+PHI "Cooperar desde el património"”; Local: 144 

Cidade do México, México; Período: 16/11/2019 a 25/11/2019: após discussão, o pedido de afastamento 145 

foi colocado em votação e referendado por unanimidade; 4.5. Junia Maria Ferrari de Lima — Finalidade: 146 

Congresso - “IV Congreso de Extensión de Asociación de Universidades Grupo de Montevideo 147 

(AUGM)”; Local: Santiago, Chile; Período: 02/11/2019 a 07/11/2019: após discussão, o pedido de 148 

afastamento foi colocado em votação e referendado por unanimidade; 4.6. Marcela Silviano Brandão 149 

Lopes — Finalidade: Congresso - “IV Congreso de Extensión de Asociación de Universidades Grupo 150 

de Montevideo (AUGM)”; Local: Santiago, Chile; Período: 02/11/2019 a 07/11/2019: após discussão, o 151 

pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado com abstenção da interessada; 4.7. Marco 152 



 

Antonio Penido de Rezende — Finalidade: Congresso - “Conference of Association of Preservation 153 

Technology Internacional”; Local: Miami, EUA; Período: 18/11/2019 a 27/11/2019: após discussão, o 154 

pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado com abstenção do interessado. 4(b). 155 

Afastamentos no País superior a quinze dias (aprovado ad referendum da Congregação): 4.8. José 156 

Augusto Martins Pessoa — Finalidade: Treinamento/Capacitação/Qualificação - Pós-Doutorado na 157 

Faculdade de Educação da UFMG; Local: Belo Horizonte, Brasil; Período: 25/09/2019 a 04/08/2020: 158 

após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 5. 159 

Progressão Funcional - Docente: 5.1. Rita de Cássia Lucena Velloso, do nível 3 para o nível 4 da classe 160 

de Adjunto: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo 161 

aprovada com abstenção da interessada. 6. Alteração de Regime de Trabalho: 6.1. Rita de Cássia Lucena 162 

Velloso, do regime de 40 horas para regime de Dedicação Exclusiva: após discussão, a solicitação de 163 

alteração foi colocada em votação e aprovada com abstenção da interessada; 6.2. Alexandre Monteiro de 164 

Menezes, do regime de 40 horas para regime de Dedicação Exclusiva: após discussão, a solicitação de 165 

alteração foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 7. Promoção de Docente: 7.1. Ana Clara 166 

Mourão Moura, da classe Associado para a classe Titular: definição de comissão avaliadora: tendo sido 167 

indicados os nomes dos professores Cristina Helena Ribeiro Rocha Augustin (IGC/UFMG), Jupira Gomes 168 

de Mendonça (EA/UFMG), Antonio Pereira Magalhães Junior (IGC/UFMG), Eliane Ayres (UEMG), Rita 169 

de Castro Engler (UEMG), Jorge Xavier da Silva (UFRJ), Cézar Henrique Barra Rocha (UFJF) e Carlos 170 

Loch (UFSC) como membros para composição da Banca Avaliadora no processo de promoção da Profa. Ana 171 

Clara, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada por unanimidade; 7.2. Celina Borges 172 

Lemos, da classe Associado para a classe Titular: definição de comissão avaliadora: tendo sido 173 

indicados os nomes dos professores Hugo Massaki Segawa (FAU/USP), Maria Ângela Faggin Pereira Leite 174 

(FAU/USP), Léa Guimarães Souki  (PUC-MG), Rita de Castro Engler (UEMG), Eliane Ayres (UEMG),  175 

Renato José Pinto Ortiz (UNICAMP), João Antônio de Paula (FACE/UFMG), Jupira Gomes de Mendonça 176 

(EA/UFMG) e José dos Santos Cabral Filho (EA/UFMG) como membros para composição da Banca 177 

Avaliadora no processo de promoção da Profa. Celina, a indicação foi discutida, colocada em votação e 178 

aprovada por unanimidade; 7.3. Marco Antônio Penido de Rezende, da classe Associado para a classe 179 

Titular: definição de comissão avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Leonardo Barci 180 

Catriota (EA/UFMG), Mario Mendonça de Oliveira (UFBA), Gunter Weimer (UFGRS), Wilza Gomes Reis 181 

Lopes (UFPi), Beatriz Alencar D'Araújo Couto (EA/UFMG), Flávio Antônio dos Santos (CEFET-MG), Rita 182 

de Castro Engler (UEMG), Eliane Ayres (UEMG), Luiz Fernando Loureiro Ribeiro – (UFOP) e Paulo 183 

Marcos de Barros Monteiro (UFOP) como membros para composição da Banca Avaliadora no processo de 184 

promoção do Prof. Marco Antônio, a indicação foi discutida, colocada em votação e aprovada com abstenção 185 

do interessado. 8. Seminário "Risco, resiliência, arquitetura humanitária e incremental housing em 186 

favelas: o papel das universidades, dos(as) profissionais de arquitetura, da área social e das Marias 187 

&Marielles" - solicitação de apoio institucional da EAUFMG: após discussão, a proposta foi colocada em 188 

votação e aprovada por unanimidade. 9. Criação de grupo de pesquisa: 9.1. "Conforto Ambiental da 189 

EAUFMG", de interesse da Professora Roberta Vieira Gonçalves de Souza: a proposta foi colocada em 190 



 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 9.2. "Vernaculum: Grupo Interdisciplinar em 191 

Paisagem, Ambiente Construído, Patrimônio e Turismo", de interesse do Professor Marco Antônio 192 

Penido de Rezende: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção do 193 

interessado. Encerrada a pauta, o Senhor Presidente declarou a palavra livre. Não havendo manifestações, o 194 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, 195 

Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais 196 

presentes. Belo Horizonte, 11 de setembro de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  197 

ASSINATURAS:  198 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 199 

Prof. Marcelo Reis Savergnini Maia (Coordenador CCGAU) 200 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 201 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador NPGAU) 202 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 203 

Prof. Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira (Subhefe Departamento PRJ) 204 

Prof. Victor Mourthé Valadares (Decano Câmara Departamental TAU) 205 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 206 

Prof. Alfio Conti (Titular) 207 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 208 

Prof. Frederico Canuto (Suplente) 209 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 210 

Prof. Tiago Castelo Branco Lourenço (Suplente) 211 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente) 212 

Profa. Paula Barros (Titular) 213 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) 214 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 215 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 216 

Discente Maria Isabel Tamião Santana (Titular) 217 

Secretária Jennifer Mello 218 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia nove de 219 

outubro de dois mil e dezenove) 220 


