
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 2 

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

atendimento à Convocação nº. 11/2021-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: Rejane Magiag Loura (Coordenador CCGAU), Laura de 7 

Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD), Raquel Garcia Gonçalves (Coordenadora 8 

NPGAU), Renata Maria Abrantes Baracho Porto (Coordenadora PACPS), Vanessa Borges Brasileiro (Chefe 9 

Departamento ACR), Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira (Subchefe Departamento PRJ), Sofia 10 

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

Marco Antônio de Penido Rezende (Suplente), Eduardo Mascarenhas Santos (Titular), Fernando José da 12 

Silva (Titular), Gisela Barcellos de Souza (Suplente), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular), Marcela 13 

Silviano Brandão Lopes (Titular), Margarete Maria de Araújo Silva (Suplente), André Luiz Prado de 14 

Oliveira (Titular) e Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e os discentes Leandro Dionizio, Emir 15 

Lucresia e João Abdo. Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José 16 

Laguardia Campomori, cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. 17 

Representantes Discentes: O Senhor Presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos 18 

representantes estudantis da EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem 19 

direito a voto, uma vez que o registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A 20 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 20/10/2021: 21 

após discussão, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. Comunicações da 22 

Presidência: 3.1. Elaboração da Lista Tríplice para Reitor/Vice-Reitor da UFMG: o Senhor Presidente deu 23 

conhecimento sobre o processo de elaboração da lista tríplice para a escolha de Reitor e de Vice-Reitor - ano 24 

2021, que foi realizado no final de novembro. O Colégio eleitoral, composto pelos membros do Conselho 25 

Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Curador da UFMG, se reuniu 26 

presencialmente no auditório da Reitoria e, através de votação eletrônica, escolheu os seguintes nomes para 27 

composição da lista tríplice de Reitor: professora Sandra Goulart Almeida, atual Reitora, em primeiro lugar,  28 

professora Cláudia Mayorga Borges, Pró-reitora de Extensão, em segundo lugar, e professora Benigna de 29 

Oliveira, Pró-reitora de Graduação, em terceiro lugar. Para Vice-Reitor foram escolhidos os nomes do 30 

professor Alessandro Fernandes Moreira, atual Vice-Reitor, em primeiro lugar, e dos professores Maurício 31 

Freire Garcia, Pró-Reitor de Planejamento, e da professora Maria Márcia Magela, Pró-reitora de Recursos 32 

Humanos, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A Profa. Sandra e o Prof. Alessandro foram a 33 

Brasília para entregar pessoalmente a lista tríplice ao Ministro da Educação e agora estamos aguardando os 34 

procedimentos de nomeação, que devem ocorrer brevemente, provavelmente no início do próximo ano, 35 

tendo em vista que o mandato em vigor vai até o dia 19 de março de 2022. 3.2. PDI da Escola de 36 

Arquitetura: o Senhor Presidente informou que o Projeto de Desenvolvimento Institucional da EA, que será 37 

ponto de pauta da presente reunião e que foi submetido no final do ano à análise da Procuradoria Federal e 38 



 

ao Setor de Convênios da PROPLAN além de criar condições para a implantação de melhorias significativas 39 

na Escola de Arquitetura, também permitirá a preservação do saldo orçamentário da Unidade nesse 40 

fechamento de exercício de 2021. O Senhor Presidente esclareceu que há um acordo operacional com a 41 

FUNDEP que estabelece que os recursos de taxas próprias que são captados a partir do segundo semestre de 42 

cada exercício não devem ser repassados no próprio ano em que foram recolhidos, para que a Unidade tenha 43 

tempo hábil para fazer os processos legais necessários de empenhamento dos recursos no ano seguinte. E 44 

neste ano foi recebido um valor significativo de recursos oriundos de taxas próprias de projetos de prestação 45 

de serviços que haviam sido aprovados ainda em 2020, mas que foram transferidos ao controle orçamentário 46 

da Escola em 2021. Ainda assim, mesmo tendo sido repassados no início de 2021, devido à excepcionalidade 47 

deste momento de pandemia, houve dificuldade de execução orçamentária ainda no exercício atual. Com a 48 

implementação deste projeto, será viabilizada a execução destes recursos no próximo ano, que também vai 49 

oferecer para a EA condições de desenvolvimento em algumas áreas que são convenientes para todos. Este 50 

projeto também envolve a criação de uma linha de publicações para fazer utilização dos recursos de taxas 51 

recolhidos em nome do departamento ACR. 3.3. Empenho de recursos próprios de 2021: o Senhor 52 

Presidente deu ciência que, com os recursos próprios da EA, foi realizada aquisição de 53 

equipamentos de informática para fazer a renovação de todos os computadores e monitores dos 54 

setores administrativos da Escola. Além disso, foram empenhados recursos para compra de tinta 55 

para a pintura externa do prédio e também para as últimas aquisições relativas a equipamentos e 56 

material de consumo para o exercício de 2022. ORDEM DO DIA: 1. Edital 024/2021-SEC/EA - 57 

eleição de representação docente junto à Congregação - homologação do resultado: após a leitura da ata 58 

de apuração do resultado da eleição ocorrida no dia 02 de dezembro de 2021, apontando como eleitos, por 59 

ordem de classificação, os docentes Paula Barros (titular) e Gisela Barcellos de Souza (suplente), Tiago 60 

Castelo Branco Lourenço (titular) e Margarete Maria de Araújo e Silva (suplente), e André Luiz Prado de 61 

Oliveira (titular) e Ana Paula Baltazar dos Santos (suplente), o Senhor Presidente colocou o assunto em 62 

discussão e votação, sendo o resultado da eleição homologado por unanimidade. O Senhor Presidente, 63 

convidou, então, os novos representantes docentes a participarem da reunião e lhes deu boas-vindas ao 64 

colegiado. 2. Programa de Monitoria de Graduação (aprovados ad referendum da Congregação): 2.1. 65 

Projeto: "Programa de Monitoria de Graduação” do Departamento de Projetos: a proposta foi 66 

colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.2. Projeto: "Grupo de Estudos em 67 

Arquitetura Contemporânea", do Departamento de Análise Crítica e Histórica da Arquitetura e do 68 

Urbanismo: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade; 2.3. 69 

Projeto: "Monitoria nas Oficinas de Planejamento e Projeto Urbano” do Departamento de 70 

Urbanismo: a proposta foi colocada em discussão e votação, sendo referendada por unanimidade. 3. 71 

Regulamentação das Empresas Juniores da UFMG: Trama Junior Arquitetura e Design: com a 72 

concordância do plenário, o Senhor Presidente convidou as discentes Jéssica Stéphany Araújo Souza e Luisa 73 

Vicentini Sônego, para apresentar o plano acadêmico da “Trama Junior Arquitetura e Design”. O Prof. 74 

Felipe Sudré, coordenador do projeto, esclareceu que a empresa é um programa de extensão proposto pelos 75 

alunos e que sua análise pelas instâncias da Unidade se faz necessária para regulamentação da Empresa 76 



 

Junior na Universidade. Após ampla discussão, os seguintes encaminhamentos foram colocados em votação 77 

e aprovados por unanimidade: as aspirantes irão negociar o espaço físico com o D.A e com a Atlética, com o 78 

acompanhamento da Comissão de Espaço Físico e a Diretoria irá submeter o estatuto da empresa à consulta 79 

da Procuradoria Federal, cujo parecer dará suporte à análise da Congregação em uma próxima reunião. 4. 80 

Proposta relativa a critérios e composição de Comissões Avaliadoras para os processos de promoção 81 

docente: o Senhor Presidente lembrou que a proposta foi apresentada na reunião anterior e que não foi 82 

recebida nenhuma sugestão de acréscimo ou de alteração desde então. Sendo assim, a proposta final foi 83 

colocada em discussão e votação, tendo sida aprovada por unanimidade. 5. Férias - Justificativa de período 84 

não usufruído (aprovados ad referendum da Congregação) - Docentes: Daniel Medeiros de Freitas: 85 

após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Eduardo Cabaleiro 86 

Cortizo: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Eleonora Sad 87 

de Assis: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Roberta Vieira 88 

Gonçalves de Souza: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; 89 

Roberto Eustáaquio dos Santos: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 90 

unanimidade; Silke Kapp: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 91 

unanimidade; Vanessa Borges Brasileiro: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado 92 

com abstenção da interessada. 6. Afastamento do País (aprovado ad referendum da Congregação): 6.1. 93 

Rita de Cássia Lucena Velloso — Finalidade: Cooperação Internacional–Missão de Trabalho do 94 

Programa CAPES/STINT “Urban Struggles for the Right to the City and Urban Commons in Brazil 95 

and Europe" na Uppsala Universt; Local: Uppsala Suécia; Período: 01/12/2021 a 20/12/2022: após 96 

discussão, o pedido de afastamento foi colocado em votação e referendado por unanimidade. 7. Atividades 97 

de Extensão: 7.1. Prestação de Serviços: “Morro do Chapéu/Vale”, de interesse do Prof. Eduardo 98 

Cabaleiro Cortizo: após leitura do parecer da relatora, Profa. Vanessa Brasileiro, a proposta foi colocada 99 

em discussão e votação e aprovada por unanimidade, condicionada ao atendimento das sugestões da relatora; 100 

7.2. Prestação de Serviços: “Consultoria em Conforto Ambiental - Iluminação NBR 15.575 101 

prorrogação”, de interesse da Profa. Roberta Vieira Gonçalves de Souza: após leitura do parecer do 102 

relator, Prof. Guilherme de Vaasconcelos, a proposta foi colocada em discussão e votação e aprovada por 103 

unanimidade. Neste momento, o Senhor Presidente passou a presidência da Sessão para o decano da 104 

Congregação, Professor Eduardo Mascarenhas, para condução dos trabalhos no próximo item. 8. Projeto de 105 

Desenvolvimento Institucional: “Ampliação, Atualização e Qualificação da Infraestrutura para o 106 

Desenvolvimento de Atividades Acadêmicas Inovadoras em Arquitetura, Urbanismo e Design”, de 107 

interesse do Professor Maurício José Laguardia Campomori (aprovado ad referendum da 108 

Congregação): após apresentação do projeto pelo Prof. Maurício, a proposta foi colocada em discussão e 109 

votação, tendo sido referendada com abstenção do interessado. O Professor Eduardo Mascarenhas devolveu, 110 

então, a presidência da Sessão para o Professor Maurício Campomori. 9. Planejamento coletivo da oferta e 111 

da retomada gradual de atividades presenciais na Escola Arquitetura: o Senhor presidente passou a 112 

palavra à Profa. Rejane Magiag, Coordenadora do CCGAU, que apresentou os informes da reunião em que 113 

participou com a PROGRAD. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou o que foi discutido em reunião do 114 



 

Conselho Universitário e do Comitê Central sobre o tema. Por último, o Prof. Eduardo Mascarenhas, 115 

presidente da Comissão de Espaço Físico, apresentou novo parecer da Profa. Rejane sobre não mais ser 116 

considerada essencial ventilação cruzada nos ambientes e a conseqüente desistência de obras para a 117 

derrubada de paredes de salas de aula, que obteve a concordância de todos os presentes. Encerrada a pauta, O 118 

Senhor Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente 119 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira Diniz, 120 

Secretária Geral substituta da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os 121 

demais presentes. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122 

ASSINATURAS: 123 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 124 

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

Profa. Gisela Barcellos de Souza (Subcoordenadora CCGAU) 126 

Profa. Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD) 127 

Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo (Subcoordenador NPGAU) 128 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 129 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 130 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Chefe Departamento TAU) 131 

Prof. Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB) 132 

Prof. Marco Antônio Penido de Rezende (Suplente) 133 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Titular) 134 

Prof. Alexandre Monteiro de Menezes (Suplente) 135 

Prof. Fernando José da Silva (Titular) 136 

Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes (Titular) 137 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 138 

Prof. Sandro Canavezzi Abreu (Titular) 139 

Profa. Margarete Maria de Araújo Silva (Suplente) 140 

Secretária Jennifer Mello 141 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia vinte e seis de 142 

janeiro de dois mil e vinte e dois) 143 


