
 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022. 2 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em 3 

atendimento à Convocação nº. 02/2022-SEC/EA, reuniu-se através de videoconferência no ambiente 4 

Conferência Web 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  (Coordenadora CCGAU), Laura de 7 

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

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

(Chefe Departamento ACR), Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ), Sofia Araújo Lima 10 

Bessa (Chefe Departamento TAU), Marcos Felipe Sudré Saidler (Chefe Departamento URB), André Luiz 11 

Prado de Oliveira (Titular), Fernando José da Silva (Titular), Guilherme Nunes de Vasconcelos (Titular),  12 

Júnia Maria Ferrari Lima (Suplente) e Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) e os discentes João 13 

Arthur Barcelos Abdo e Maria Isabel Tamião Santana. Ausência justificada: Gisela Barcellos de Souza. 14 

Constatado o quorum regulamentar, o Senhor Presidente, Professor Maurício José Laguardia Campomori, 15 

cumprimentou a todos e deu por iniciada a reunião: EXPEDIENTE: 1. Representantes Discentes: O 16 

Senhor Presidente solicitou autorização da Congregação para participação dos representantes estudantis da 17 

EAUFMG junto à Congregação na reunião de hoje, com direito a voz e sem direito a voto, uma vez que o 18 

registro formal e jurídico da nova representação ainda está incompleto. A solicitação foi aprovada por 19 

unanimidade. 2. Aprovação de ata: 2.1. Ata da reunião do dia 26/01/2022: após discussão, a ata foi 20 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. Comunicações da Presidência: 2.1. Férias da Vice-21 

Diretora: O senhor presidente agradeceu a presença da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, que está no 22 

período de férias, mas irá participar da reunião sem direito a voto. 2.2. Recesso do dia 02/03: o Senhor 23 

Presidente lembrou que a Reitoria definiu que na próxima quarta-feira, dia 02 de março, não haverá 24 

expediente administrativo na Universidade. 2.3. Pareceres recebidos da PF: 2.3.1. Estatuto Trama Jr.: o 25 

Senhor Presidente informou que o estatuto da empresa júnior apresentado em reunião anterior foi 26 

encaminhado à Procuradoria Jurídica pela Diretoria, solicitando parecer sobre a adequação da proposta às 27 

normas da UFMG e sobre a legalidade da proposição, tendo recebido resposta favorável, com algumas 28 

sugestões de adequação. Com relação a este assunto, a Diretoria teve uma reunião com os coordenadores do 29 

D.A., que informaram que estão negociando o espaço físico do diretório com as iniciativas estudante (Trama 30 

Jr. E Associação Atlética). Além disso, a Diretoria irá auxiliar, no que for possível, com os custos de trâmites 31 

burocráticos e de cartórios para a regularização da situação do D.A. 2.3.2. Cobrança CAU: o segundo parecer 32 

jurídico foi motivado pela consulta de vários professores da Escola que receberam uma notificação do CAU 33 

sobre a necessidade de fazer o registro da atividade técnica como docente. Apesar de existir um parecer da PJ 34 

datado de 2014, restava uma discussão técnica sobre o assunto porque existe uma resolução do CAÙ, 35 

posterior a este parecer, que afirma a necessidade daquele registro. Na conclusão, o parecer atual estabelece 36 

que a atividade de docência, na atividade pública não exige que o docente seja registrado em nenhum 37 

conselho profissional e àqueles que têm registro ativo junto ao CAU, pode caber o registro de função, uma 38 



 

única vez ao longo da carreira. Sendo assim, a Diretoria enviará manifestação ao CAU em consonância com 39 

este parecer, que estará disponível na Secretaria Geral para eventuais interessados. 2.4 Aquisições: o Senhor 40 

Presidente informou que recebeu sugestões de compras e que é possível adquirir SSD’s para os 41 

computadores do laboratório Radamés, licenças do software SketchUp para os computadores do laboratório 42 

CIAU e réguas T para uso na sala 315. Embora não se trate de assunto que demanda deliberação da 43 

Congregação, a Presidência esclarece que gostaria de ouvir o Colegiado sobre a pertinência de efetuar essas 44 

compras. Consultado, o plenário concordou com as aquisições. ORDEM DO DIA: 1. Férias - Justificativa 45 

de período não usufruído (aprovadas ad referendum da Congregação) - Docentes: Alexandre Monteiro 46 

de Menezes: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; Daniel 47 

Medeiros de Freitas: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por unanimidade; 48 

Hamilton Moreira Ferreira: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 49 

unanimidade; Marcelo Reis Maia: após discussão, o pedido foi colocado em votação e referendado por 50 

unanimidade; Rogério Palhares Zschaber de Araújo: após discussão, o pedido foi colocado em votação e 51 

referendado com abstenção do interessado; Tiago Castelo Branco Lourenço: após discussão, o pedido foi 52 

colocado em votação e referendado por unanimidade. 2. Progressão funcional docente (aprovados ad 53 

referendum da Congregação): 2.1. Cynara Fiedler Bremer, do nível 2 para o nível 3 da classe de 54 

Associado: após leitura do parecer do departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo 55 

referendada por unanimidade; 2.2. Myriam Bahia Lopes, do nível 2 para o nível 3 da classe de Associado:  56 

após leitura do parecer do departamento, a aprovação foi colocada em discussão e votação, sendo 57 

referendada por unanimidade. 3. Submissão de proposta referente ao Edital PIPA – Programa de Apoio 58 

a inclusão e Promoção à Acessibilidade: 3.1. Projeto "MIRA - Material Inclusivo de Representação 59 

Arquitetônica", de interesse do Professor Alexandre Menezes (aprovado ad referendum da 60 

Congregação): o assunto foi colocado em discussão e logo após em votação, sendo aprovado por 61 

unanimidade. 4. Pedido de retirada da Internet da ata de reunião da Egrégia Congregação da Escola de 62 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 24 de junho de 2020: após 63 

discussão, a manutenção da publicidade de todas as atas da Congregação no site da EAUFMG foi aprovada 64 

por unanimidade. 5. Planejamento coletivo da oferta e da retomada gradual de atividades presenciais 65 

na Escola Arquitetura: o Senhor presidente passou a palavra à professora Rita Velloso, presidente do 66 

Comitê interno de enfrentamento ao COVID-19, que deu os informes sobre o retorno das atividades 67 

acadêmicas presenciais no próximo período letivo, a partir do dia 28 de março de 2022. Em seguida, a Profa. 68 

Rita passou a palavra às coordenadoras dos Colegiados de Graduação e de Pós-Graduação e aos chefes de 69 

Departamentos, para exposição dos apontamentos dos colegiados e dos departamentos. Encerrada a 70 

pauta, O Senhor Presidente declarou a palavra livre. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente 71 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriana Cioglia Pereira Diniz, 72 

substituta da Secretária Geral da Escola de Arquitetura, lavrei a presente Ata que assino juntamente com os 73 

demais presentes. Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 

ASSINATURAS: 75 

Prof. Maurício José Laguardia Campomori (Diretor) 76 



 

Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso (Vice-Diretora) 77 

Profa. Rejane Magiag Loura  (Coordenadora CCGAU) 78 

Profa. Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (Coordenadora CCGD) 79 

Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo (Subcoordenador NPGAU) 80 

Profa. Renata Maria Abrantes Baracho Porto (Coordenadora MACPS)  81 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro (Chefe Departamento ACR) 82 

Prof. Mateus de Sousa Van Stralen (Chefe Departamento PRJ) 83 

Profa. Sofia Araújo Lima Bessa (Chefe Departamento TAU) 84 

Prof. Daniel Medeiros de Freitas (Subchefe Departamento URB) 85 

Prof. André Luiz Prado de Oliveira (Titular) 86 

Prof. Eduardo Mascarenhas Santos (Titular) 87 

Profa. Júnia Maria Ferrari Lima (Suplente) 88 

Profa. Gisela Barcellos de Souza (Suplente) 89 

Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (Titular) 90 

Profa. Margarete Maria de Araújo Silva (Suplente) 91 

TAE Fábio Gustavo da Silva Souza (Titular) 92 

Discente Emir de Mello Lucresia 93 

Discente Maria Isabel Tamião Santana 94 

Discente Pedro Triani Matos de Freitas 95 

Secretária Jennifer Mello 96 

(Ata aprovada na reunião da Egrégia Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG do dia trinta de março 97 

de dois mil e vinte e dois) 98 


