
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2021. 2 

Ao décimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em atendimento à 3 

Convocação nº. 03/2021-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), Rejane Magiag Loura  7 

(Coordenadora CCGAU), Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD), Ana Paula 8 

Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU), Renata Maria Abrantes Baracho Porto (Coordenadora 9 

MACPS), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR), Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe 10 

Departamento PRJ), Sofia Araújo Lima Bessa (Chefe Departamento TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler 11 

(Chefe Departamento URB), Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente), Alexandre Monteiro de 12 

Menezes (Suplente), Fernando José da Silva (Titular), Carlos Alberto Maciel (Suplente), Marcela Silviano 13 

Brandão Lopes (Titular), Gisela Barcellos de Souza (Suplente), Elisângela de Almeida Chiquito (Suplente) e 14 

Sandro Canavezzi Abreu (Titular). Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor 15 

Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 16 

1. Representantes Discentes: O Senhor Presidente solicitou autorização da Congregação para participação 17 

dos representantes estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem 18 

direito a voto, uma vez que o registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A 19 

solicitação foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou que foram retomados os 20 

entendimentos, com a assistência jurídica da Faculdade de Direito, para o processo de regularização do 21 

Diretório Acadêmico da EA. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 10/02/2021: após discussão, 22 

a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Informes 23 

da reunião com a Reitoria: o Senhor Presidente comunicou que a Diretoria da EA esteve em reunião com a 24 

Reitora no dia anterior, com o objetivo de dar informes sobre algumas situações relativas, principalmente, à 25 

situação orçamentária da Universidade. Até 2018, depois de aprovado, o orçamento para a Educação era 26 

distribuído em duodécimos mensais, podendo haver variações dessa proporcionalidade, de acordo com as 27 

necessidades dos compromissos contábeis. A partir de 2019, o governo adotou uma nova sistemática de 28 

manuseio do orçamento, o dividindo em duas parcelas, tendo ocorrido, desde então, um contingenciamento 29 

do orçamento. Neste ano, o governo mudou a proporcionalidade, passando quarenta por cento do orçamento 30 

para a rubrica de uso corrente e deixando os outros sessenta por cento na nova rubrica, que depende 31 

aprovação do Congresso para ser executada. Porém, a Lei Orçamentária Anual de 2021 não foi aprovada no 32 

Congresso dentro do prazo previsto em lei. O que significa que não é possível para a União liberar o 33 

duodécimo do orçamento sobre a totalidade do valor previsto. Então, como o governo está liberando para a 34 

Universidade, nos meses de janeiro, fevereiro e março, apenas 3,33% (aproximadamente 1 trinta avos) por 35 

mês, do valor orçamentário previsto, tanto a Escola de Arquitetura quanto a Universidade, como um todo, 36 

estão com essa limitação orçamentária. A Reitoria também informou que as Secretarias Municipal e Estadual 37 

de Saúde pediram que a UFMG informe o número do corpo técnico, discente e docente da Universidade para 38 



 

fazer a previsão de vacinação destas equipes, na expectativa de que os trabalhadores da área de educação 39 

sejam priorizados após a vacinação do grupo de idosos, dependendo do fluxo de vacinas a serem 40 

disponibilizadas para Belo Horizonte. 2.2. Falecimento de servidores TAEs da EAUFMG: o Senhor 41 

Presidente comunicou, com imenso pesar, o falecimento do servidor Pedro Tadeu Pio do Vale, técnico do 42 

Laboratório de Eletrônica, vítima da COVID-19. O Senhor Presidente também comunicou o falecimento do 43 

servidor aposentado Archimedes Correia de Almeida, ocorrido no mês anterior. 2.3. Nova servidora TAE: o 44 

Senhor Diretor deu ciência da entrada em exercício de uma nova assistente em administração, Juliana Maria 45 

Santos Dutra, que está lotada no Núcleo de Apoio à Graduação - NAG, para dar suporte ao Colegiado dos 46 

Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e à Seção de Ensino. O Senhor Presidente mencionou que 47 

a Diretoria está pleiteando outras posições, mas enfrentando grandes dificuldades, pois em 2018 a classe de 48 

Auxiliar em Administração foi extinta. Por isso, não existe mais a reposição deste cargo quando um servidor 49 

se aposenta, o que agrava o quadro a Escola, tendo em vista que dos 40 TAEs lotados na Unidade, 12 são 50 

auxiliares em administração. Se contarmos ainda os técnicos especializados, que não podem trabalhar na 51 

função administrativa, o déficit da Unidade é ainda maior, mas a Diretoria está trabalhando em uma solução 52 

para o problema, juntamente à DRH. 2.4. Compra de equipamento da rede da EA: o Senhor Presidente 53 

informou que todo o equipamento para a reforma da rede da Escola foi comprado e que estamos apenas 54 

aguardando a entrega do projeto definitivo e detalhado das novas instalações. Lembrando que teremos os 55 

custos com a obra dessa instalação, porque o DEMAI não tem disponibilidade em atender a essa demanda de 56 

forma rápida. 2.5. Retorno ao ensino presencial: o Senhor Presidente relatou que, se o processo de vacinação 57 

for acelerado, há expectativa de que as atividades presenciais possam ser retomadas a partir do próximo 58 

semestre letivo de 2021, que se inicia no mês de outubro. O Senhor Presidente sugere que os coordenadores 59 

dos colegiados comecem a envidar esforços para iniciar o planejamento do retorno do ensino presencial. 60 

Esse encaminhamento será levado como posicionamento da EA na reunião dos coordenadores com a 61 

PROGRAD.  ORDEM DO DIA: 1. Eleição de representante docente da EAUFMG junto ao Conselho 62 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme Edital 006/2021-SEC/EA: o Senhor Presidente informou que 63 

não tivemos inscrições para esse edital. Sendo assim, um novo edital será publicado para que na próxima 64 

reunião da Congregação seja realizada a eleição. Atrelada a essa questão, o Senhor Presidente divulgou o 65 

calendário de datas das próximas reuniões, a serem realizadas mensalmente, exceto no período de recesso 66 

acadêmico: 19 de maio, 16 de junho, 14 de julho, 11 de agosto, 08 de setembro, 20 de outubro, 17 de 67 

novembro e 15 de dezembro. O Senhor Presidente também propôs que seja realizada uma reunião no dia 31 68 

de março, para que não tenha acúmulo de pauta para reunião de maio e para realização desta eleição. 2. 69 

Proposta atualizada de Regimento do Centro de Extensão da Escola de Arquitetura – CENEX/EA: o 70 

Senhor Presidente lembrou que a minuta foi discutida na última reunião e colocou a proposta atualizada em 71 

discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade, na forma como foi distribuída com o material da 72 

reunião. 3. Convênio de Cooperação entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria 73 

Municipal de Cultura, a Fundação Municipal de Cultura e a UFMG, por meio da Escola de 74 

Arquitetura, para a realização da pesquisa intitulada “Paisagem da Pampulha e a metodologia do 75 

Historic Urban Landscape (HUL)”, de interesse do Professor Rogério Palhares: o chefe do 76 



 

Departamento de Urbanismo, Prof. Marcos Felipe Sudré, e a suplente do interessado, Profa. Elisângela 77 

Chiquito, se colocaram a disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo dúvidas, o convênio foi 78 

colocado em discussão e em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 4. Acordo de Cooperação 79 

Internacional entre a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e UNIVERSITY OF 80 

NEWCASTLE UPON TYN, para implementação do projeto “Translating Ferro/Transforming 81 

Knowledge of Architecture Design and Labour for the New Field of Production Studies”,de interesse 82 

da Professora Silke Kapp: o Senhor Presidente passou a palavra ao Prof. Mateus Van Stralen, chefe do 83 

Departamento de Projetos, que prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto. Colocado em discussão e 84 

votação, o acordo foi aprovado por unanimidade. 5. Progressão funcional docente (aprovadas ad 85 

referendum da Congregação): 5.1. Alfio Conti, do nível 2 para o nível 3 da classe de Adjunto: após 86 

leitura do parecer do departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 87 

unanimidade; 5.2. Marcelo Reis Maia, do nível 2 para o nível 3 da classe de Adjunto: após leitura do 88 

parecer do departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 89 

unanimidade. 6. Atividades de Extensão: 6.1. Projeto: "Avaliação das Manifestações Patológicas em 90 

Igrejas dos Séculos XVII, XVIII e XIX na Região Metropolitana de Belo Horizonte", de interesse da 91 

Professora Cynara Fiedler Bremer (aprovado pela Congregação em 13/06/18) – prorrogação para 28 92 

de fevereiro de 2024: após discussão, a prorrogação do projeto foi colocada em votação e aprovada por 93 

unanimidade; 6.2. Projeto de Extensão - "Patrimônio Cultural e Natural na Serra da Moeda, Minas 94 

Gerais: Subprojeto de Extensão: Anteprojeto de Arquitetura do Centro de Visitantes e Educação 95 

Ambiental da Serra da Calçada"  - Coordenação: Prof. Frederico de Paula Tofani: após discussão, o 96 

projeto de extensão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 7. TED FUNARTE, de interesse 97 

do Prof. Leonardo Castriota: após apresentar um breve histórico sobre o assunto, o Senhor Presidente 98 

passou a palavra para a chefe do Departamento ACR, Profa. Vanessa Brasileiro, que prestou mais alguns 99 

esclarecimentos. Em seguida, o Prof. Carlos Alberto, suplente do relator, Prof. Guilherme Nunes, leu o 100 

parecer. Após ampla discussão, o Senhor Presidente coloca o parecer do relator em discussão e votação, 101 

tendo sido aprovado por unanimidade. Nesse sentido, a documentação referente ao ponto de pauta vai ser 102 

encaminhada, junto com o parecer do relator, para diligência junto à PROPLAN e a FUNDEP. Com essas 103 

respostas, o parecerista irá emitir um novo parecer para próxima reunião. Encerrada a pauta, O Senhor 104 

Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a 105 

presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da Escola de 106 

Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 10 de 107 

março de 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 108 

ASSINATURAS: 109 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 110 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 111 

Profa. Rejane Magiag Loura  (Coordenadora CCGAU) 112 

Profa. Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD) 113 

Profa. Renata Maria Abrantes Baracho Porto (Coordenadora MACPS)  114 



 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 115 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 116 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Chefe Departamento TAU) 117 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 118 

Prof. Alfio Conti (Titular) 119 

Prof. Alexandre Monteiro de Menezes (Suplente) 120 

Prof. Fernando José da Silva (Titular) 121 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular) 122 

Profa. Júnia Maria Ferrari Lima (Suplente) 123 

Profa. Paula Barros (Titular) 124 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) 125 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 126 

Discente Aryadne Cristina (Titular) 127 

Discente Maria Isabel Tamião Santana (Titular) 128 

Secretária Jennifer Mello 129 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia trinta e um de 130 

março de dois mil e vinte e um) 131 


