
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2020. 2 

Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 06/2020-SEC/EA, reuniu-se através de videoconferência no ambiente ConferênciaWeb da 4 

RNP, a Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a 5 

Presidência do Senhor Diretor, Professor Maurício José Laguardia Campomori, e contando com a presença 6 

dos seguintes membros: Marcelo Reis Maia (Coordenador CCGAU), Érico Franco Mineiro (Coordenador 7 

CCGD), Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe 8 

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

(Chefe Departamento TAU), Alfio Conti (Titular), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Marcela Silviano 10 

Brandão Lopes (Titular), Paula Barros (Titular), Rejane Magiag Loura (Titular) e Rogério Palhares Zschaber 11 

de Araújo (Titular) e os discentes Aryadne Cristina (Titular), e Maria Isabel Tamião (Titular). AUSÊNCIAS 12 

JUSTIFICADAS: Professores Yaci-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS) Marcos Felipe Sudré 13 

Saidler (Chefe Departamento URB), Daniel Medeiros de Freitas (Subchefe Departamento URB) e Sofia 14 

Araújo Lima Bessa (Suplente). Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício 15 

José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos, e, na ausência da Senhora Vice-Diretora, Profa. Rita de 16 

Cássia Lucena Velloso, convidou o Decano da Egrégia Congregação, Prof. Eduardo Mascarenhas, para 17 

composição da mesa e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE:1. Representantes Discentes: O senhor 18 

presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da 19 

EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o 20 

registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por 21 

unanimidade. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 05/08/2020: após discussão, a ata foi 22 

colocada em votação e aprovada por unanimidade; 2.2. Ata da reunião do dia 05/08/2020: após discussão, a 23 

ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Processo 24 

eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretora) da Escola de Arquitetura da UFMG, gestão 2020-2024: 25 

O Senhor Presidente lembrou que o processo consultivo eleitoral para escolha da Diretoria da EA estava 26 

suspenso, de acordo o Ofício Circular nº 15/2020 do Gabinete da Reitoria, e deu ciência que a Diretoria de 27 

Tecnologia da Informação –DIT finalizou a implementação do sistema de consulta à comunidade pela 28 

internet da UFMG, através do qual será realizada o processo consultivo. O mandato da atual diretoria, que 29 

acabaria no dia de hoje, está prorrogado até a finalização desse processo, também em atendimento ao ofício 30 

supracitado; 3.2. Retomada de atividades presenciais não adaptáveis ao modo remoto: o Senhor Presidente 31 

adiantou que na reunião do Conselho de Diretores que será realizada no dia 03 de setembro, a Universidade 32 

irá sinalizar as primeiras providencias para a retomada das atividades presenciais daqueles setores que não se 33 

adaptaram ao trabalho remoto, quando a comissão encarregada irá apresentar a proposta de regulamentação 34 

desse retorno; 3.3. Coordenação CENEX-EAUFMG: o Senhor Presidente comunicou que o Prof. Marcelo 35 

Silva Pinto pediu desligamento da coordenação do Centro de Extensão da Escola de Arquitetura, em função 36 

de seu afastamento para doutorado e que a Diretoria propõe a indicação do Prof. Daniel Medeiros de Freitas, 37 

oriundo do conselho do CENEX. Consultado o plenário sobre a existência de alguma outra manifestação de 38 



 

interesse e sendo a resposta negativa, o Senhor Presidente informou que a designação do Professor Daniel 39 

como Coordenador do CENEX/EAUFMG será oficializada nos próximos dias; 3.4. Comitê interno de 40 

enfrentamento ao COVID-19: o Senhor Presidente informa que a Diretoria designou um comitê interno de 41 

enfrentamento ao COVID-19, composto pela Professora Rita Velloso, pelos servidores técnico-42 

administrativos em educação Adriana Diniz, Jennifer Mello e Vantuil Correa, e pela aluna Verônica Flores. 43 

O Senhor Presidente também informou que o Comitê está aguardando orientações externas para começar a 44 

tomar as devidas providências. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente solicitou ao Plenário a inclusão do 45 

seguinte ponto à Ordem do Dia, explicando que foi encaminhado à Secretaria Geral posteriormente ao envio 46 

da Convocação para esta reunião: a) Acordo de Cooperação Técnica entre a EAUFMG e o Instituto Cultural 47 

banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, sob a coordenação do Prof. Wellington Cançado 48 

Coelho. Consultado, o plenário decidiu, por unanimidade, autorizar a inclusão do item.1. Proposta de 49 

criação de Selos Editoriais: O Senhor Presidente passou a palavra à Profa. Ana Paula Baltazar, que fez 50 

apresentação da proposta geral de critérios estabelecida pela Comissão responsável e das propostas 51 

específicas do NPGAU e do MOM. Após discussão, as propostas foram votadas e aprovadas por 52 

unanimidade. 2. Proposta de resolução sobre aprovação de projetos no Comitê de Ética da UFMG: O 53 

Senhor Presidente passou a palavra à Professora Ana Paula Baltazar, que fez uma apresentação sumária da 54 

proposta. Após algumas alterações na redação, feitas com a concordância de todos os presentes, a proposta 55 

foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 3. Consulta do Depto. TAU à 56 

Congregação sobre atividade de docente: O Senhor Presidente passou a palavra à chefe do Departamento, 57 

Professora Cynara, que apresentou o assunto para a Congregação. Após ampla discussão, foram sugeridos os 58 

seguintes encaminhamentos: a) a consulta feita à CPPD será encaminhada para análise da Procuradoria 59 

Federal; b) o assunto será encaminhado para apreciação do conselho do CENEX. Colocadas em votação, 60 

ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 4. Progressão funcional docente (aprovado ad 61 

referendum da Congregação): 4.1. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecilia, do nível 2 para o nível 3 da 62 

Classe de Adjunto: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e 63 

votação, sendo referendada por unanimidade; 4.2. André Guilherme Dornelles D’Angelo, do nível 3 para 64 

o nível 4 da Classe de Associado: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em 65 

discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 4.3. Alexandre Monteiro de Menezes, do 66 

nível 2 para o nível 3 da Classe de Associado: após leitura do parecer do departamento, a proposta foi 67 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 4.4. Marcela Silviano Brandão 68 

Lopes, do nível 2 para o nível 3 da Classe de Adjunto: após leitura do parecer do departamento, a proposta 69 

foi colocada em discussão e votação, sendo referendada com abstenção da interessada; 4.5. Margarete 70 

Maria de Araújo Silva, do nível 3 para o nível 4 da Classe de Adjunto: após leitura do parecer do 71 

departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 4.6. 72 

Raquel Garcia Gonçalves, do nível 1 para o nível 2 da Classe de Associado: após leitura do parecer do 73 

departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 4.7. 74 

Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, do nível 1 para o nível 2 da Classe de Associado: após 75 

leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 76 



 

unanimidade; 4.8. Carlos Alberto Batista Maciel, do nível 2 para o nível 3 da Classe de Adjunto: após 77 

leitura do parecer do departamento, a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 78 

unanimidade. 5. Promoção de Docente (aprovado ad referendum da Congregação): 5.1. Rejane Magiag 79 

Loura, da classe Adjunto para a classe Associado: aprovação do parecer da Comissão Avaliadora: 80 

após a leitura do parecer da Banca Examinadora do processo de promoção da Profa. Rejane, favorável à 81 

promoção, o parecer foi discutido, colocado em votação e aprovado com abstenção da interessada. 6. 82 

Afastamento no País superior a 15 dias (aprovado ad referendum da Congregação): 6.1. Luciana 83 

Bragança — Finalidade: Treinamento/Capacitação/Qualificação - Doutorado: NPGAU; Local: Belo 84 

Horizonte, MG; Período: 01/08/2020 a 30/07/2021: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado 85 

em votação e referendado por unanimidade. 7. Atividades de extensão: 7.1. Prestação de serviço: "Design, 86 

território e gastronomia", de interesse da professora Laura de Souza Cota Carvalho (aprovado ad 87 

referendum da Congregação em 03/07/19) – prorrogação para 31 de agosto de 2021: a proposta foi 88 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.2. Prestação de serviço: 89 

"Programa Arena da Cultura", de interesse do professor Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes 90 

(aprovado ad referendum da Congregação em 08/05/19) – prorrogação para 31 de dezembro de 2020: 91 

a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.3. Prestação de 92 

serviço: "Consultoria para análise de desempenho termo-energético do Projeto Arquitetônico do 93 

Centro de Pesquisa e Ensino (CPE)", de interesse da professora Eleonora Sad de Assis (aprovado ad 94 

referendum da congregação em 20/07/20) – prorrogação para 31 de dezembro de 2021: a proposta foi 95 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.4. Prestação de serviço: 96 

"Participação em curso de pós-graduação lato sensu em Arquitetura Bioclimática: Desempenho 97 

Ambiental da Edificação", de interesse da professora Eleonora Sad de Assis (aprovado ad referendum 98 

da congregação em 27/07/20): após leitura do parecer pela relatora, Profa. Marcela Silviano Brandão, a 99 

proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.5. Prestação de 100 

serviço: "Consultoria Ambiental para LEED 2 – Memorial Brumadinho", de interesse da professora 101 

Roberta Vieira Gonçalves de Souza (aprovado ad referendum da congregação em 18/06/20): a proposta 102 

foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 7.6. Projeto: "Operação das 103 

Atividades de Extensão Relativas à Rede Patrimônio Histórico Cultural Iberoamericano PHI", de 104 

interesse do professor Flávio de Lemos Carsalade (aprovado ad referendum da congregação em 105 

05/08/20): a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 7.7. 106 

Programa: "Morar Indígena", de interesse do professor Adriano Mattos Corrêa (aprovado ad 107 

referendum da congregação em 07/08/20) – prorrogação para 01 de março de 2024: a proposta foi 108 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 7.8. Projeto: "Urbanismo e 109 

Participação", de interesse da professora Gisela Barcellos de Souza (aprovado ad referendum da 110 

congregação em 24/08/20): a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por 111 

unanimidade; 7.9. Projeto: "Construindo Lugares de Urbanidade Metropolitana", de interesse da 112 

professora Júnia Maria Ferrari de Lima (aprovado ad referendum da congregação em 21/08/20): a 113 

proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade; 7.10. Projeto: 114 



 

"DENDICASA", de interesse do professor Mateus Rosada: a proposta foi colocada em discussão e 115 

votação, sendo aprovada por unanimidade. 8. Acordo de Cooperação Técnica entre a EAUFMG e o 116 

Instituto Cultural banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, sob a coordenação do Prof. 117 

Wellington Cançado Coelho: após leitura do parecer oferecido pela Chefia do departamento interessado 118 

(Dep. PRJ), a proposta de acordo foi colocada em discussão e votação, e aprovada por unanimidade.  Não 119 

havendo outras manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 120 

reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que 121 

assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 02 de setembro de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  122 

ASSINATURAS:  123 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 124 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 125 

Prof. Marcelo Reis Maia (Coordenador CCGAU) 126 

Prof. Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD) 127 

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU) 128 

Profa. Yaci-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS) 129 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 130 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 131 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 132 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 133 

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente) 134 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 135 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 136 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente) 137 

Profa. Paula Barros (Titular) 138 

Profa. Rejane Magiag Loura (Titular) 139 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 140 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 141 

Secretária Jennifer Mello 142 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia sete de outubro 143 

de dois mil e vinte) 144 


