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ATA DE REUNIÃO DA EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

3

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, em atendimento à

4

Convocação nº. 010/2019-SEC/EA, reuniu-se na Sala da Congregação a Egrégia Congregação da Escola de

5

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

6

Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença dos seguintes membros: Ana Paula

7

Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU), Leonardo Barci Castriota (Subcoordenador PACPS), Vanessa

8

Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR), Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ),

9

Victor Mourthé Valadares (Decano Câmara Departamental TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe

10

Departamento URB), Alfio Conti (Titular), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Frederico Canuto

11

(Suplente), Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular), Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), Paula Barros

12

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

13

de Abreu (Titular), e as discentes Leticia Araújo Notini e Taís Freire de Andrade Clark. AUSÊNCIAS

14

JUSTIFICADAS: Professores Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Érico Franco Mineiro

15

(Coordenador CCGD), Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Subcoordenadora CCGD) e Tiago

16

Castelo Branco Lourenço (Suplente) e o Técnico-Administrativo em Educação Fábio Gustavo da Silva

17

Souza (Titular). Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia

18

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

19

Ata da reunião do dia 06/11/2019: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por

20

unanimidade. 2. Participação da Vice Diretora: O senhor presidente solicitou autorização da Congregação

21

para participação da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, que está no período de férias, na reunião de hoje,

22

com direito a voz e sem direito a voto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 3. Representantes

23

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

24

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

25

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

26

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

27

reunião. 4. Comunicações da Presidência: 4.1. Calendário de Reuniões da Congregação de 2020: o Senhor

28

Presidente apresentou a proposta relativa ao calendário de reuniões da Congregação em 2020, que prevê a

29

realização de uma reunião por mês, a partir de março, nas seguintes datas: 04 de março, 01 de abril, 06 de

30

maio, 03 de junho, 01 de julho, 05 de agosto, 02 de setembro, 07 de outubro, 04 de novembro e 02 de

31

dezembro de 2020. 4.2. Laboratório e Arquivo de Imagem e Som (LAIS) - Parceria FAE: o Senhor

32

Presidente deu ciência à Congregação que a Escola de Arquitetura manifestou interesse em integrar parceria

33

de laboratório em conjunto com a Faculdade de Educação e passou a palavra ao professor Frederico Canuto,

34

autor da solicitação, para uma rápida explicação sobre o assunto. Com a anuência do plenário, o Senhor

35

Presidente informou que será iniciado o processo formalização da colaboração. 4.3. Solicitação de ex-aluno

36

para participar da comissão de 90 anos da EA: o Senhor Presidente comunicou que um ex-aluno da Escola,

37

Pedro Schultz, se disponibilizou a participar da Comissão de 90 anos da EA. Não se tratando de assunto de

38

deliberação, o Senhor Presidente encaminhou essa sugestão ao plenário, que não manifestou nenhuma

39

objeção. 4.4. Máquinas de vendas automáticas de bebidas e alimentos diversos: o Senhor Presidente

40

informou que a Diretoria recebeu uma proposta de instalação de máquinas de vendas automáticas na EA e

41

solicitou permissão para dar andamento às negociações, lembrando que a eventual formalização do contrato

42

dependerá de aprovação da Congregação, obtendo a concordância de todos os presentes. 4.5. Detenção de

43

aluno da EA: o Senhor Presidente deu conhecimento à Congregação sobre a prisão do aluno do curso de

44

Arquitetura e Urbanismo noturno chamado David Narvaez Meireles, ocorrida no dia 03 de dezembro, e sobre

45

as acusações a ele atribuídas. O Senhor Presidente passou a palavra à discente Taís Clark, aluna da EA e

46

advogada de algumas das vítimas, para relatar os acontecimentos que incitaram a denúncia e posterior

47

investigação. Após ampla discussão, foi sugerido o seguinte encaminhamento: a congregação irá se

48

manifestar oficialmente através de nota de apoio às vítimas e repúdio à violência contra a mulher. A

49

proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1. Apresentação do

50

parecer atualizado da comissão para análise de contratação de professores voluntários na EAUFMG:

51

o Senhor Presidente passou a palavra à Professora Vanessa Borges, que leu as alterações feitas no parecer da

52

Comissão, conforme sugestões feitas na última reunião. Após discussão final, o parecer foi aprovado com 1

53

voto contrário. 3. Recomposição da Comissão Editorial: visando o preenchimento da vaga aberta com a

54

aposentadoria do Professor Carlos Antônio Leite Brandão, foi sugerido que o Departamento de Urbanismo

55

indicasse um nome para sua substituição. O Professor Marcos Felipe Sudré, chefe do departamento, indicou

56

o nome da Professora Elisângela de Almeida Chiquito Martins, que foi aprovado por unanimidade. 4.

57

Afastamento do País (aprovados ad referendum da Congregação): 4.1. Alfio Conti — Finalidade:

58

Treinamento/Capacitação/Qualificação - "Visiting professor" na Universidade deBologna; Local:

59

Bologna, Itália; Período: 15/12/2019 a 20/12/2019: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado

60

em votação e referendado por unanimidade; 4.3. Maria Luiza Almeida Cunha de Castro — Finalidade:

61

Visita técnica - “Visita ao Instituto de Avaliação e Análise

62

Local: Karlsruhe, Alemanha; Período: 18/01/2020 a 01/02/2020: após discussão, o pedido de afastamento

63

foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 5. Promoção de Docente: 5.1. Ana Clara Mourão

64

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

65

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

66

de promoção da Profa. Ana Clara, favorável à promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e

67

aprovado por unanimidade; 5.2. Sandro Canavezzi de Abreu, da classe Adjunto para a classe Associado:

68

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

69

leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção do Prof. Sandro, favorável à promoção, o

70

parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado com abstenção do interessado; 5.3. Maria Luiza

71

Almeida Cunha de Castro, da classe Adjunto para a classe Associado: definição de Comissão

72

Avaliadora: tendo sido indicados os nomes dos professores Francisco Carlos Rodrigues (EE/UFMG), Yaci

73

Ara Froner Gonçalves (EBA/UFMG) e Maria Cristina Villefort Teixeira (EA/UFMG), como membros

74

titulares, e a professora Cynara Fiedler Bremer (EA/UFMG), como membro suplente para composição da

75

Banca Avaliadora no processo de promoção da Profa. Maria Luiza, a indicação foi discutida, colocada em

76

votação e aprovada por unanimidade. . 6. Progressão Funcional - Docente: 6.1. Ana Paula Baltazar dos

de Sistemas de Tecnologia (ITAS)”;

77

Santos, do nível 1 para o nível 2 da classe de Associado: após leitura do parecer do departamento, a

78

proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção da interessada; 6.2. Cynara

79

Fiedler Bremer, do nível 1 para o nível 2 da classe de Associado: após leitura do parecer do

80

departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 6.3.

81

Myriam Bahia Lopes, do nível 1 para o nível 2 da classe de Associado: após leitura do parecer do

82

departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 6.4.

83

Roberta Vieira Gonçalves de Souza, do nível 3 para o nível 4 da classe de Associado: após leitura do

84

parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade.

85

7. Atividades de extensão: 7.1. Curso: "Curso de Desenho Técnico Arquitetônico", de interesse do

86

Prof. Otávio Curtiss Silviano Brandão: após leitura do parecer da relatora, Profa. Rejane Magia, a

87

referida proposta foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada, com 7 votos favoráveis

88

e 6 votos contrários, para uma oferta no primeiro semestre de 2020, com a obrigatoriedade de

89

isenção de taxas para discentes regularmente matriculados na Escola de Arquitetura. 7.2. Prestação

90

de Serviços: "Construção, Manutenção e Alimentação de Plataforma Interativa", de interesse da

91

Profa. Natacha Silva Araújo Rena (aprovado ad referendum da Congregação): após leitura do parecer

92

do relator, Prof. Alfio Conti, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por

93

unanimidade; 7.3. Evento: "2º Workshop Lutas Urbanas e Direto à Cidade - Programa de Cooperação

94

Internacional Brasil Suécia (EAUFMG/Uppsala), de interesse da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso

95

(aprovado ad referendum da Congregação): a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo

96

referendada por unanimidade; 7.4. Projeto: "Conversa em Canteiros Experimentais", de interesse do

97

Prof. Roberto Eustaaquio dos Santos (aprovado ad referendum da Congregação): a proposta foi

98

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.5 Projeto: "Narrativas do Espaço

99

Indígena ", de interesse do Prof. Frederico Canunto - prorrogação de vigência (aprovado ad

100

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

101

referendada por unanimidade. 8. Projeto de pesquisa: "Governança e Associativismo nos Territórios

102

Minerários Região Metropolitana de Belo Horizonte", de interesse da professora Junia Maria Ferrari

103

de Lima (aprovado ad referendum da Congregação): após esclarecimentos sobre o projeto, a proposta foi

104

colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. 9. Proposta de contratação da

105

FUNDEP pela EAUFMG com a finalidade de dar apoio ao Projeto: "Programa de Requalificação e

106

Expansão de Equipamentos da Funarte", de interesse do professor Leonardo Barci Castriota

107

(aprovado ad referendum da Congregação): o Senhor Presidente passou a palavra ao proponente, Prof.

108

Leonardo Castriota, que apresentou os detalhes da proposta. Após leitura do parecer do relator, Prof.

109

Eduardo Mascarenhas, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com abstenção do

110

interessado. Encerrada a pauta, o Senhor Presidente encaminhou a discussão sobre o teor e o conteúdo da

111

Nota que expressa a manifestação da Congregação sobre a prisão do aluno do curso de Arquitetura e

112

Urbanismo, assunto tratado no início da reunião. Após discussões, tendo sido aprovado o texto da nota por

113

todos os presentes, o Senhor Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações,

114

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

115

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

116

04 de dezembro de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

117

ASSINATURAS:

118

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor)

119

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

120

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD)

121

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU)

122

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR)

123

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

124

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU)

125

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB)

126

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente)

127

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular)

128

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente)

129

Profa. Paula Barros (Titular)

130

Profa. Rejane Magiag Loura (Titular)

131

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular)

132

Secretária Jennifer Mello

133

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

134

março de dois mil e vinte)

