
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020. 2 

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

Convocação nº. 07/2020-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: Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Marcelo Reis Maia (Coordenador 7 

CCGAU), Érico Franco Mineiro (Coordenador CCGD), Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora 8 

NPGAU), Yaci-Ara Froner Gonçalves (Coordenadora PACPS), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe 9 

Departamento ACR), Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ), Cynara Fiedler Bremer 10 

(Chefe Departamento TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), Marco Antônio 11 

Penido de Rezende (Suplente), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Marcela Silviano Brandão Lopes 12 

(Titular), Sofia Araújo Lima Bessa (Suplente), Paula Barros (Titular), Rejane Magiag Loura (Titular), 13 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e Sandro Canavezzi de Abreu (Titular). Constatado o quorum 14 

regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e 15 

deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE:1. Representantes Discentes: O senhor presidente solicitou 16 

autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da EAUFMG junto à 17 

Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o registro formal e 18 

jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2. 19 

Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 02/09/2020: após discussão, a ata foi colocada em votação e 20 

aprovada por unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Reestruturação interna da EAUFMG: O 21 

Senhor Presidente lembrou que há mais de um ano foi apresentado organograma de uma proposta de 22 

reestruturação administrativa, criando o Setor de Logística, ligado à Diretoria, que estava encarregado de 23 

gerir os diversos tipos de expedientes de documentos na EA, além das questões referentes a achados e 24 

perdidos, escaninhos, carimbos e chaveiro, com o intuito de desonerar a demanda da Secretaria Geral. 25 

Porém, como estamos há mais de seis meses sem atividades presenciais e este setor não consegue trabalhar 26 

remotamente, pois atende demandas físicas, a servidora do setor está ociosa. Então, o setor vai ser extinto, 27 

com suas tarefas sendo remanejadas à Secretaria. O Senhor Presidente informou que a servidora Lillian, do 28 

setor de logística, será realocada para a Central de Estágios. E o servidor Fábio, que estava na central, ficará 29 

responsável pela assessoria relativa aos tramites eletrônicos de todos os quatro departamentos, encarregado 30 

dos pedidos de compras e dos relatórios de desempenho dos docentes, sob supervisão da Adriana, 31 

Coordenadora Administrativa. 3.2. Investimentos / despesas / projeto rede wi-fi: o Senhor Presidente 32 

comunicou que o projeto estruturado da rede da EAUFMG está sendo finalizado, e que os recursos para 33 

aquisição dos equipamentos necessários para viabilizar o projeto estão preparados. A expectativa é que em 34 

2021, a Escola esteja com a instalação de redes WI-FI e cabeada funcionando adequadamente. O Senhor 35 

Presidente também encaminhou, no mês de setembro, um pedido de suplementação orçamentária através de 36 

emenda parlamentar visando construir uma nova subestação de rede elétrica, para dobrar a capacidade da 37 

Unidade. ORDEM DO DIA: 1. Processo eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretora) da Escola 38 



 

de Arquitetura da UFMG, gestão 2020-2024 - apresentação do cronograma pela comissão eleitoral: o 39 

Senhor Presidente pediu autorização ao plenário para que o Professor Mateus Moreira Pontes, presidente da 40 

Comissão Eleitoral da EAUFMG, participasse da sessão. Com a concordância de todos os presentes, o 41 

Senhor Presidente solicitou ao professor que apresentasse o cronograma proposto no Regimento da Consulta 42 

à Comunidade para subsidiar a elaboração da lista tríplice de candidatos a Diretor e Vice-Diretor da Escola 43 

de Arquitetura da UFMG. Após discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2. Indicação 44 

de 01 membro suplente para a representação da Escola junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com 45 

Seres Humanos – UFMG: após discussão, o nome do Professor Renato César Ferreira de Souza foi 46 

indicado, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3. Curso de especialização em 47 

sustentabilidade do ambiente construído, prestação de contas dos anos 2019/2020 e reoferecimento 48 

para os anos 2021/2022: após leitura do parecer da Professora Marcela Silviano Brandão Lopes e 49 

esclarecimentos prestados pelo Professor Marco Antônio Penido de Rezende, a prestação de contas e o 50 

reoferecimento do curso foram colocados em discussão e votação, sendo aprovados com abstenção do 51 

interessado. 4. Férias - Justificativa de período não usufruído (aprovado ad referendum da 52 

Congregação) - Docentes: Érico Franco Mineiro: após discussão, o pedido foi colocado em votação e 53 

referendado com abstenção do interessado; Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto: após discussão, o 54 

pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Márcia Luiza França da Silva:  após 55 

discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Maurício José Laguardia 56 

Campomori: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado com abstenção do 57 

interessado; Renata Moreira Marquez: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado 58 

por unanimidade. 5. Promoção de Docente: 5.1. Maria Cristina Villefort Teixeira, da classe Associado 59 

para a classe Titular: homologação da definição de Comissão Avaliadora (aprovada ad referendum da 60 

Congregação): tendo sido indicados os nomes dos os professores Leonardo Barci Castriota (UFMG), 61 

Maria Ângela Faggin Pereira Leite (USP), Tamara Tânia Cohen Egler (UFRJ) e Renato Leão Rego 62 

(UEM), como membros titulares, e as professoras Beatriz Alencar D’Araujo Couto (UFMG) e 63 

Eneida Maria Souza Mendonça (UFES), como membros suplentes, para comporem a Comissão 64 

Avaliadora no processo de promoção por desempenho acadêmico para a classe de Professor Titular 65 

da professora Maria Cristina, a indicação foi discutida, colocada em votação e referendada por 66 

unanimidade; aprovação do parecer da Comissão Avaliadora: após a leitura do parecer final da Comissão 67 

Avaliadora do processo de promoção da Professora Maria Cristina, favorável à promoção, o parecer foi 68 

discutido, colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6. Afastamento do País (aprovado ad 69 

referendum da Congregação): 6.1. Paula Barros — Finalidade: Cooperação Internacional - Professor 70 

visitante júnior: University of Sheffield; Local: Sheffield, Inglaterra; Período: 01/02/2021 a 71 

31/07/2021: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por com 72 

abstenção da interessada. 7. Projeto “Oficina Virtual Integrada”, sob a coordenação da Professora 73 

Gisela Barcellos de Souza – Proposta de submissão à Chamada Interna PROGRAD 01/2020 – 74 

Programa para o desenvolvimento do ensino de graduação – PDEG (aprovado ad referendum da 75 

Congregação): a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade. 8. 76 



 

Criação de Grupo de Pesquisa: 8.1. “Africanidades e a Cidade”, de interesse do Professor Cristiano 77 

Cezarino Rodrigues: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade. 78 

9. Atividades de extensão: 9.1. Projeto: "Flores do Morro: design, dança e arquitetura para o bem-79 

estar social", de interesse do professor Glaucinei Rodrigues Corrêa (aprovado ad referendum da 80 

Congregação em 02/09/20) – prorrogação para 31 de dezembro de 2023: a proposta foi colocada em 81 

discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 9.2. Programa: "IND Lab", de interesse da 82 

professora Natacha Rena (aprovado ad referendum da Congregação em 02/09/20) – prorrogação para 83 

02 de setembro de 2025: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 84 

unanimidade; 9.3. Projeto: "Um espaço coletivo, o que que tem? Intervenções temporárias com 85 

crianças para todos", de interesse da professora Paula Barros (aprovado ad referendum da 86 

Congregação em 31/08/20) – prorrogação para 01 de outubro de 2026: a proposta foi colocada em 87 

discussão e votação, sendo referendada com abstenção da interessada. Encerrada a pauta, o Senhor 88 

Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a 89 

presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de 90 

Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 07 de 91 

outubro de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  92 

ASSINATURAS:  93 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 94 

Prof. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (Subcoordenador CCGAU) 95 

Profa. Celina Borges Lemos (Subchefe Departamento ACR) 96 

Prof. Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira (Subhefe Departamento PRJ) 97 

Profa. Cynara Fiedler Bremer (Chefe Departamento TAU) 98 

Prof. Daniel Medeiros de Freitas (Subchefe Departamento URB) 99 

Prof. Alfio Conti (Titular), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 100 

Prof. Fernando José da Silva (Titular) 101 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular) 102 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 103 

Profa. Gisela Barcellos de Souza (Suplente) 104 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) 105 

Profa. Elisângela de Almeida Chiquito Martins (Suplente) 106 

Prof. Sandro Canavezzi de Abreu (Titular) 107 

Secretária Jennifer Mello 108 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia nove de 109 

dezembro de dois mil e vinte) 110 


