
 

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

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

Aosextodia do mês de novembrodo ano de dois mil e dezenove, àsquatorzehoras, em atendimento à 3 

Convocação nº.009/2019-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:Rita de Cássia 6 

Lucena Velloso (Vice-Diretora), Marcelo Reis Maia (Coordenador CCGAU), Érico Franco Mineiro 7 

(Coordenador CCGD), Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador NPGAU), Vanessa Borges Brasileiro 8 

(ChefeDepartamento ACR), CynaraFiedlerBremer (Chefe Departamento TAU), Marcos Felipe 9 

SudréSaidler(Chefe Departamento URB), Mateus de Sousa van Stralen(Chefe Departamento PRJ),Alfio 10 

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

Brandão Lopes (Titular), Tiago Castelo Branco Lourenço (Suplente), Gisela Barcellos de Souza (Suplente), 12 

Rejane Magiag Loura (Titular), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e Sandro Canavezzi de Abreu 13 

(Titular) e osdiscentesThaís Freire de Andrade Clark, Leandro Francisco Dionízio e Ylgner Gomes da 14 

Silva.Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, ProfessorMaurício José Laguardia 15 

Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Aprovação de ata: 1.1. 16 

Ata da reunião do dia 09/10/2019: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por 17 

unanimidade.O senhor presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes 18 

estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma 19 

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

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

reunião e deu inícioàs 2. Comunicações da Presidência:2.1. Artigos publicados: o Senhor Presidente 22 

comentou artigo assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados e lideranças partidárias em jornal de 23 

grande circulação no dia 05/11/2019 em defesa dos investimentos em Ciência e Tecnologia. Mencionou, 24 

ainda, a manifestação em defesa da universidade pública, da ciência, do patrimônio da cultura e da nação, 25 

assinada pelos delegados dos Programas e dos Associados Individuais da Associação Nacional de 26 

Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ).2.2 Solicitação da Associação 27 

Atlética da Escola de Arquitetura: o Senhor Presidente comunicou que recebeu a visita de membros da 28 

Associação Atlética, com a solicitação de apoio financeiro para participação de alunos em eventos 29 

esportivos, nos mesmos moldes do pedido realizado em setembro de 2018 e aprovado pela Egrégia 30 

Congregação na reunião de 12/09/2018. Analogamente, o Senhor Presidente informou a todos que o pedido 31 

deste ano foi autorizado, sendo ratificado pelo plenário. 2.3. Prestação de contas Arquisur 2019: o Senhor 32 

Presidente deu conhecimento à Congregação do valor das despesas executadas para a realização do 33 

Congresso e o saldo restante. Porém, ele informou que o CNPq, em sua página da internet, divulgoua 34 

realização, em novembro, do pagamento dos projetos aprovados pela chamada CNPq nº04/2019 - Auxílio à 35 

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação - ARC, que teve o projeto do Congresso 36 

Arquisur 2019 aprovado. Desse modo, caso o valor seja recebido, após a prestação de contas junto ao CNPq, 37 

haverá a possibilidade da divulgação de uma nova prestação de contasdo evento. 2.4 Autorização para 38 



 

colocação de equipamento do Sindicado dos Professores de Universidades Públicas de Belo Horizonte, 39 

Montes Claros e Ouro Branco(APUBH):o Senhor Presidente informou que a APUBH solicitou autorização 40 

para colocação, sem prazo delimitado, de um standpara divulgação de cartazes e folhetos do Sindicato. 41 

Ouvido o plenário, foi estabelecido o hall dos elevadores do 1º andar como local para o equipamento.2.5 42 

Intenção de redistribuição de docente para o Departamento de Urbanismo:o Senhor Presidente informou que 43 

recebeu, da CPPD, um pedido de redistribuição de um professor da UFVJM para o Departamento de 44 

Urbanismo, para manifestação da Câmara Departamental daquele departamento e da Congregação, que 45 

deverá ser apreciado na próxima reunião. ORDEM DO DIA: 1.Apresentação do parecer da comissão 46 

para análise de contratação de professores voluntários na EAUFMG:ouvidas as chefias dos 47 

departamentos e após ampla discussão, a proposta voltará para a Comissão e será reapresentada com as 48 

alterações sugeridas pelo plenário na próxima reunião.2. Apresentação do orçamento para mutirão de 49 

grafite na EAUFMG, conforme proposta aprovada em reunião da Congregação de 13 de junho de 50 

2018: após a apresentação de três orçamentos dos materiais necessários para a realização do evento pelos 51 

representantes do Diretório Acadêmico, iniciou-se discussão e em seguida a proposta de aquisição de 52 

material para realização do evento foi aprovada por unanimidade.3 Processo eleitoral para escolha de 53 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Escola de Arquitetura da UFMG, gestão 2020-2024 - composição da 54 

comissão eleitoral: o Senhor Presidente informou que os mandatos do Diretor e da Vice-Diretora da 55 

Unidade - Gestão 2016-2020, se encerrarão no dia 01 de setembro de 2020. Portanto, faz-se necessário que a 56 

Egrégia Congregação delibere sobre o processo de consulta à comunidade que irá subsidiar a elaboração, por 57 

este colegiado, da lista tríplice de candidatos a Diretor(a) e da lista tríplice de candidatos a Vice-Diretor(a) da 58 

Unidade (Gestão 2020-2024), a serem submetidas à Magnífica Reitora. Em discussão, o plenário definiu os 59 

nomes do Prof. Mateus Moreira Pontes, do Técnico-Administrativo em Educação Alexandre de Medeiros 60 

Freire e da discente Taís Freire de Andrade Clark como membros titulares e do Professor Mateus de Sousa 61 

van Stralen, da Técnico-Administrativo em Educação Solange Guimarães e do discente José Ramildo 62 

Ribeiro Júnior como membros suplentes, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 63 

Eleitoral do processo eleitoral gestão 2020-2024 para os cargos de Diretor e Vice-Diretor desta Escola de 64 

Arquitetura da UFMG, que deverá apresentar, na próxima reunião de Congregação, a proposta de calendário 65 

eleitoral.4. Aprovação de Comissão Especial de Avaliação do Concurso Público de Provas e Títulos, 66 

Edital 262, de 12 de abril de 2019, para o cargo isolado de Professor Titular-Livre do Departamento de 67 

Projetos, conforme itens 6.1 e 6.3 do edital:cumprindo o item 6.3 do edital - Os nomes dos membros da 68 

Comissão Especial de Avaliação serão aprovados no prazo de quinze dias úteis, contados a partir do 69 

encerramento das inscrições, em votação por escrutínio secreto, exigindo-se o mínimo de 2/3 (dois terços) 70 

dos votos dos membros da Congregação,procedeu-se a votação secreta e logo após foram apurados os 71 

seguintes nomes para composição da Comissão Especial de Avaliação: membros internos: Professores José 72 

Cabral dos Santos Filho e Jupira Gomes de Mendonça, respectivamente como titular e suplente, e como 73 

membros externos os professores Arivaldo Leão de Amorim (UFBA), Maria Gabriela 74 

CaffarenaCelani(Unicamp), Naia AlbanSuarez (UFBA), Paulo Julio Valentino Bruna (USP) como membros 75 

titulares e o professor João Marcos de Almeida Lopes (USP)como membro suplente. 5., 76 



 

Afastamentos do país e afastamentos no país superior a quinze dias(aprovados ad referendum da 77 

Congregação): 5.1 Rita de Cássia Lucena Velloso — Finalidade: Congresso - “II Congresso Ibero 78 

Americano de História Urbana”; Local: Cidade do México, México; Período: 23/11/2019 a 01/12/2019: 79 

após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado com abstenção da 80 

interessada;5.2 Rita de Cássia Lucena Velloso — Finalidade: Reunião - “1st Workshop 81 

therighttohousingandtherighttothecity in LatinAmericaandEurope (Projeto CAPES/STINT)”; Local: 82 

Uppsala, Suécia; Período: 11/12/2019 a 24/12/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado 83 

em votação e referendado com abstenção da interessada;5.3 Gisela Barcellos de Souza — Finalidade: 84 

Congresso - "II Congresso Interamericano de História Urbana"; Local: Cidade do México, México; 85 

Período: 24/11/2019 a 01/12/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e 86 

referendado com abstenção da interessada;5.4 Denise Morado Nascimento — Finalidade: Intercâmbio 87 

Acadêmico - “San Diego State University”; Local: San Diego, EUA; Período: 21/02/2020 a 05/03/2020: 88 

após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por unanimidade.6 89 

Promoção de Docente: 6.1. Celina Borges Lemos, da classe Associado para a classe Titular: 90 

homologação do parecer da Comissão Avaliadora (aprovado ad referendum da Congregação):após a 91 

leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção da Profa. Celina, favorável à promoção, 92 

o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade; 6.2. Marco Antônio Penido de 93 

Rezende, da classe Associado para a classe Titular: homologação do parecer da Comissão Avaliadora 94 

(aprovado ad referendum da Congregação):após a leitura do parecer da Banca Examinadora do processo 95 

de promoção do Prof. Marco Antônio, favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e 96 

aprovado por unanimidade.7. Férias - Justificativa de período não usufruído – Docente (aprovados ad 97 

referendum da Congregação): Maurício José Laguardia Campomori, Renata Moreira Marquez: após 98 

discussão, os pedidos foram colocados em votação e referendados com abstenção do interessado. 8. Projeto 99 

de Pesquisa: "Cartografia da percepção popular do Orçamento Participativo em Belo Horizonte", de 100 

interesse da Profa. Natacha Rena:após leitura do projeto,a proposta foi colocada em discussão e votação, 101 

sendo aprovada por unanimidade.9. Atividades de extensão: 9.1.Projeto: "Cine Plano Sequência", de 102 

interesse do Prof. Sandro Canavezzi de Abreu: após leitura do parecer do Departamento,a proposta foi 103 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, notada a ausência do interessado. 104 

Encerrada a pauta, o Senhor Presidente declarou a palavra livre.Não havendo outras manifestações, oSenhor 105 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira 106 

Diniz, Secretária Geral substituta da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com 107 

os demais presentes. Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 108 

ASSINATURAS: 109 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 110 

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU) 111 

Prof. Leonardo Barci Castriota (Subcoordenador PACPS) 112 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 113 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 114 



 

Prof. Victor Mourthé Valadares (Decano Câmara Departamental TAU)  115 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 116 

Prof. Alfio Conti (Titular) 117 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 118 

Prof. Frederico Canuto (Suplente) 119 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 120 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente) 121 

Profa. Paula Barros (Titular) 122 

Profa. Rejane Magiag Loura (Titular) 123 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 124 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 125 

Discente Leticia Araújo Notini (Titular) 126 

Secretária Jennifer Mello 127 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia quatro de 128 

dezembro de dois mil e dezenove) 129 


