
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2021. 2 

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em 3 

atendimento à Convocação nº. 08/2021-SEC/EA, reuniu-se através de videoconferência no ambiente 4 

ConferênciaWeb da RNP, a Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de 5 

Minas Gerais, sob a Presidência do Senhor Diretor, Professor Maurício José Laguardia Campomori, e 6 

contando com a presença dos seguintes membros: Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora), Rejane 7 

Magiag Loura  (Coordenadora CCGAU), Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD), 8 

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

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

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

Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), Daniel Medeiros de Freitas (Subchefe Departamento URB), 12 

Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Fernando José da 13 

Silva (Titular), Frederico Canuto (Suplente), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular), Paula Barros 14 

(Titular), André Luiz Prado de Oliveira (Suplente) e Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular), e os 15 

discentes Emir Lucresia e Leandro Dionísio. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professoras Marcela Silviano 16 

Brandão Lopes (Titular) e Júnia Maria Ferrari Lima (Suplente). Constatado o quorum regulamentar, o 17 

Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada 18 

a reunião: EXPEDIENTE: 1. Representantes Discentes: O Senhor Presidente solicitou autorização da 19 

Congregação para participação dos representantes estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião 20 

de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o registro formal e jurídico da nova 21 

representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação de ata: 2.1. 22 

Ata da reunião do dia 14/07/2021: após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por 23 

unanimidade. 3. Comunicações da Presidência: 3.1. Representação estudantil: o Senhor Presidente 24 

informou que no dia 12 de agosto haverá reunião do Conselho Universitário, na qual será apresentada uma 25 

proposta de alteração do Regimento da UFMG, para que as representações estudantis, após comunicar os 26 

resultados de suas eleições para as direções da Unidade e da Reitoria, passem a ter assento nos órgãos 27 

colegiados, com direito à voz e voto. Então, essa alteração permitirá a regularização da representação 28 

estudantil nos órgãos colegiados, inclusive na Congregação, sem precisar aguardar a finalização do registro 29 

em cartório. 3.2. Comissão da Biblioteca: como a portaria de designação da comissão está válida até dia 30 30 

de agosto deste ano, o Senhor Presidente informou que será necessário designar uma nova comissão e que o 31 

assunto será discutido juntamente com a proposta de novo regulamento do setor. 3.3. Nova servidora TAE: o 32 

Senhor Presidente deu ciência sobre a entrada em exercício, na data de hoje, da servidora Natália Mendes 33 

Pereira, que vai ser lotada no NAG. O Senhor Presidente informou que a Diretoria planeja agendar uma 34 

reunião com os servidores técnico-administrativos em educação para dar os informes sobre a última 35 

reestruturação da Unidade e sobre o quadro atualizado de servidores, tendo em vista que houve três 36 

remoções, além da entrada de três novas servidoras. 3.4. Planejamento sobre a retomada gradual das 37 

atividades presenciais: essa comunicação, que também diz respeito ao primeiro ponto da pauta, refere-se ao 38 



 

planejamento para começar a preparar a EA para a volta das atividades administrativas de forma presencial, 39 

atendendo a todos os protocolos de segurança, em consonância com a etapa 1 do Plano de Retorno da 40 

UFMG, a partir de outubro. O Senhor Presidente informou que no dia anterior os diretores e os pró-reitores 41 

se reuniram com a Reitoria, para discutir sobre as providências a serem tomadas para o retorno das 42 

atividades presenciais, pois a UFMG tem uma diversidade de perspectivas entre suas Unidades, que geram 43 

pressões e demandas diferenciadas. Essas informações servem como prólogo do próximo ponto de pauta. 44 

ORDEM DO DIA: 1. Planejamento coletivo da oferta e da retomada gradual de atividades presenciais 45 

na Escola Arquitetura: o Senhor Presidente passou a palavra à professora Rita Velloso, presidente do 46 

comitê interno de enfrentamento ao COVID-19, para fazer um relato do que foi discutido em reunião com as 47 

coordenadoras dos colegiados. A Profa. Rita apresentou os pontos abordados e informou que, durante a 48 

reunião, verificou-se a necessidade de voltar com o assunto para a deliberação da congregação, apesar da 49 

recomendação definida em reunião anterior. Após exposição dos apontamentos dos departamentos e dos 50 

colegiados, o assunto foi colocado em discussão, tenso sido sugeridos os seguintes encaminhamentos: 1) o 51 

Comitê interno será responsável por organizar e coordenar as discussões sobre o planejamento para o retorno 52 

e exercerá a função de interlocução com a Congregação, trazendo os resultados nas reuniões mensais; 2) a 53 

Congregação delibera que o semestre 2/2021 continuará sendo oferecido no ensino remoto e que este período 54 

servirá para planejar a retomada gradual das atividades presenciais, prevendo todos os cenários possíveis, 55 

para o semestre 1/2022; 3) serão criadas as condições para que seja permitido o retorno de atividades de 56 

pesquisa e de extensão e o funcionamento de laboratórios, juntamente com o funcionamento administrativo, 57 

a partir do semestre 2/2021, dentro dos limites previstos no Plano de Retorno da UFMG. As propostas foram 58 

aprovadas por unanimidade. 2. Perfil de Referência – Resolução Complementar nº 02/2014 do Conselho 59 

Universitário: o Senhor Presidente explicou que as resoluções sobre regime de trabalho e sobre progressão e 60 

promoção docente mencionam a exigência de proposição do perfil de referência, mas que nem todas as 61 

Unidades o desenvolveram. Sendo assim, a CPPD emitiu um parecer deliberando que os perfis de referência 62 

devem ser apresentados até o dia 15 de novembro, para análise do CEPE. Considerando que a Escola de 63 

Arquitetura tem um perfil, mas que não é tão amplo quando o exigido pela CPPD, o Senhor Presidente 64 

sugere o seguinte encaminhamento: criação de uma comissão com um representante de cada departamento, 65 

que participará de uma reunião com a Presidência da CPPD, a convite da Diretoria, para ajudar no 66 

desenvolvimento desse trabalho. Estando todos de acordo, foi definido que os departamentos deverão a 67 

indicar um representante para participar da comissão até o dia 13 de agosto, e a Diretoria irá agendar a 68 

reunião com a Profa. Juliana Torres.  3. Férias - Justificativa de período não usufruído (aprovados ad 69 

referendum da Congregação) - Docentes: Ana Paula Baltazar dos Santos: após discussão, o pedido foi 70 

colocado em votação e referendado com abstenção da interessada; José Augusto Martins Pessoa: após 71 

discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Márcia Luiza Franca da 72 

Silva após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 4. Afastamentos do 73 

País (aprovados ad referendum da Congregação): 4.1. Bruno Luiz Coutinho Santa Cecilia— 74 

Finalidade: Congresso - 17a Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza - Biennale; Local: Veneza, 75 

Itália; Período: 26/08/2021 a 01/09/2021: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação 76 



 

e referendado por unanimidade; 5.2. Carlos Alberto Batista Maciel — Finalidade: Congresso - 17a 77 

Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza - Biennale; Local: Veneza, Itália; Período: 26/08/2021 78 

a 01/09/2021: após discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por 79 

unanimidade. 5. Progressão Funcional Docente (aprovadas ad referendum da Congregação): 5.1. 80 

Frederico de Paula Tofani, do nível 2 para o nível 3 da classe de Associado: após leitura do parecer do 81 

departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 5.2. 82 

Renato Cesar Ferreira de Souza, do nível 1 para o nível 2 da classe de Associado: após leitura do 83 

parecer do departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por 84 

unanimidade. 6. Atividades de Extensão: 7.1. Prestação de Serviço: “Projeto do Parque Recanto 85 

Verde”, de interesse da professora Elisângela de Almeida Chiquito: após leitura do parecer pela relatora, 86 

Profa. Renta Baracho, a proposta foi colocada em votação e referendada por unanimidade. Encerrada a pauta, 87 

O Senhor Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente 88 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Jennifer Mello, Secretária Geral da 89 

Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais presentes. Belo Horizonte, 90 

11 de agosto de 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 91 

ASSINATURAS: 92 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 93 

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

Profa. Rejane Magiag Loura  (Coordenadora CCGAU) 95 

Profa. Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD) 96 

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora NPGAU) 97 

Profa. Renata Maria Abrantes Baracho Porto (Coordenadora MACPS)  98 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 99 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 100 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Chefe Departamento TAU) 101 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 102 

Prof. Daniel Medeiros de Freitas (Subchefe Departamento URB) 103 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 104 

Prof. Fernando José da Silva (Titular) 105 

Prof. Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular) 106 

Profa. Júnia Maria Ferrari Lima (Suplente) 107 

Profa. Paula Barros (Titular) 108 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 109 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 110 

Discente Maria Isabel Tamião Santana 111 

Discente Pedro Triani Matos de Freitas 112 

Secretária Jennifer Mello 113 



 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia oito de 114 

setembro de dois mil e vinte e um) 115 


