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I-   Histórico e Contextualização do Programa 
Em 2006, quando foi encaminhada à CAPES a Proposta do Mestrado Interdisciplinar 
em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (MACPS), o objetivo primordial do 
núcleo estruturante do projeto foi desenvolver um programa inovador voltado à 
pesquisa do ambiente construído enquanto Patrimônio Ambiental e Cultural, 
enfocando-o a partir do paradigma da sustentabilidade. 

Cabe ressaltar, que o contexto acadêmico-científico sob o qual se estabelece esta 
proposta é gerenciado por mudanças epistemológicas complexas em torno dos 
conceitos de ambiência, patrimônio e sustentabilidade, ampliados de forma 
significativa nas últimas décadas do século XX, por meio de uma convergência inédita 
entre os campos da Cultura, do Meio Ambiente e dos estudos da Cidade. 

O alargamento e o deslocamento desses paradigmas foram determinados,  em grande 
parte, também pelo contexto político internacional, principalmente a partir das 
discussões relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) – 
expostos na Declaração do Milênio adotada pela Cúpula do Milênio das Nações Unidas 
em 2000 (https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/declaracao-do-
milenio.html) –, envolvendo, em escala regional, a atuação do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Considerando estas questões globais em interface com as locais, o Mestrado 
implantado procurou desenvolver projetos de cooperação em parcerias com instituições 
nacionais e internacionais, apoiando pesquisas voltadas ao fortalecimento de setores 
críticos para o desenvolvimento humano; o fortalecimento de capacidades 
institucionais; e a geração e aplicação de ferramentas e metodologias aplicadas ao 
ambiente construído e ao patrimônio cultural. Assim, o Programa emerge a partir de 
uma reflexão atualizada sobre o papel da Ciência e da Educação e em torno de 
pesquisas capazes de abarcar parcerias globais, nacionais e regionais para o 
desenvolvimento sustentável. 

O projeto de formação Interdisciplinar estruturado procurou abranger a complexidade 
e o contexto científico-acadêmico emergente em relação aos problemas relacionados 
com o tema do desenvolvimento sustentável, através da interlocução de professores 
oriundos dos diversos departamentos da Escola de Arquitetura, da Escola de Belas 
Artes, da Escola de Engenharia e  da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, bem 
como do aporte de áreas variadas – como as Ciências Sociais Aplicadas; as Ciências 
Humanas; as Ciências Exatas e da Terra; as Linguística, Letras e Artes; e as 
Engenharias. Buscou-se aprofundar a relação entre desenvolvimento sustentável e 
cultura, ambiente construído e território, principalmente a partir da demanda de estudos 
relacionados às políticas públicas, evidenciando o perfil inovador do público a partir 
de uma proposição integradora. Assim, o conceito do Mestrado emerge em torno de 
temas específicos, tais como: as relações sustentáveis da morfologia, da paisagem e do 
território; eficiência energética, mobilidade e cidades inteligentes; o papel do 
patrimônio cultural e natural nas relações econômico-sociais, de identidades e de 
resiliência. 

Desde a primeira turma do Mestrado, em 2007, os professores envolvidos na 
constituição do programa, bem como aqueles que se associaram ao longo do tempo, se 
empenharam no aprofundamento das interfaces das diversas áreas envolvidas, por meio 
da estruturação de um trabalho em rede, o que permitiu agrupamentos flexíveis, sem 
uma hierarquia a priori, capaz de introduzir referências cruzadas em todos os campos 
de conhecimento e nas linhas de pesquisa propostas: 1) Conservação de Bens Culturais; 
2) Gestão do Patrimônio no Ambiente Construído e 3) Tecnologia do Ambiente 
Construído. 

Proposta do PPG-ACPS 
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Com isso, o MACPS contribuiu não apenas para o avanço da pesquisa na área 
Interdisciplinar voltada ao Ambiente Construído e ao Patrimônio sustentáveis, mas 
também para o desenvolvimento de pesquisas na área de políticas públicas efetivas, 
através da proposição, análise e avaliação das ações de desenvolvimento 
implementadas em âmbito nacional, regional e local. Nesse sentido, cabe destacar a 
importância que o Mestrado teve, desde o início, na capacitação, no campo do 
Patrimônio Cultural, de pessoas vinculadas às secretarias de cultura municipais, ao 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/ MG) 
e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); bem como no 
campo do Patrimônio Cultural; além do corpo técnico e de gestores da Prefeitura de 
Belo Horizonte e do Governo do Estado de Minas Gerais, atuantes nas áreas de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em diferentes frentes de atuação, inclusive 
com a inserção de profissionais qualificados  no setor privado do campo do patrimônio 
cultural e ambiental, além da formação de docentes para as instituições de ensino em 
diferentes níveis. 

Em 2008, com a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2008-2012, da 
UFMG (https://www.ufmg.br/dai/textos/PDI_UFMG%202008_2012.pdf ), o MACPS 
sentiu-se contemplado e acreditou na demanda de expansão e aprofundamento a partir 
da missão expressa: “visando ao cumprimento integral das suas finalidades estatutárias 
e ao seu compromisso com os interesses sociais, a UFMG assume como missão gerar 
e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, destacando-se como 
Instituição de referência nacional na formação de indivíduos críticos e éticos, dotados 
de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções 
transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável” ((PDI-UFMG, 
2008-2012, p.15). 

Decorrente da proposta Interdisciplinar do MACPS em torno do desenvolvimento 
sustentável, as pesquisas desenvolvidas pelos docentes da casa e as dissertações 
produzidas tiveram grande visibilidade, tanto no âmbito acadêmico, por meio da 
publicação de livros e artigos, quanto na esfera social, a  partir de premiações e da 
própria aplicabilidade dessas pesquisas nos distintos espaços da gestão pública e das 
comunidades. Cabe destacar, o 1º lugar do Prêmio Furnas Azul (premiação tradicional 
financiada pelo ELETROBRAS Furnas há 11 anos), na Categoria Acadêmico Pós-
Graduado, da dissertação “Capacitação de Educadores em Educação Ambiental e 
Educação Patrimonial Focada em Recursos Hídricos: A Fazenda-Escola FUNDAMAR 
– Belo Horizonte e Paraguaçu – MG”, defendida por Maria Lúcia Prado Costa em 2011; 
a dissertação “A paisagem de Ouro Preto”, de autoria de Maria Manoela Gimmler 
Netto, prêmio IAB-MG 2014 na categoria dissertações de Mestrado; “Ouro Preto: 
paisagem em transformação” (2010), de Marina Salgado, com menção honrosa prêmio 
IAB-MG 2011 na categoria dissertações de Mestrado. 

A demanda de qualificação, a área de concentração e as linhas de pesquisa do MACPS 
fizeram com que, ao longo do tempo, houvesse um aumento crescente do número de 
vagas oferecidas anualmente: das 12 (doze) iniciais em 2007 e 2008, passou-se para 18 
(dezoito) em 2009 e 2010; e 22 (vinte e duas) vagas de 2011 a 2015.  Nos primeiros 
anos do programa não houve quaisquer desistências ou desligamentos, tendo esses 
também se estabilizado num número baixo a partir de 2012.  

Considerando sua consistência e a qualidade da fixação, a partir de 2011, a 
Coordenação atuou junto às agências de fomento no sentido de aumentar o número de 
bolsas concedidas aos alunos. Com esse movimento, foi possível dobrar o número de 
discentes bolsistas, que passaram de 06 (seis) em 2010 para 12 (doze) em 2012, e 14 
(quatorze) em 2013, com aporte da Demanda Social da CAPES e da FAPEMIG. 

Em 2013, tendo recebido o conceito 4 (BOM) da CAPES, e considerando o histórico 
do MACPS, a demanda crescente da área e a fixação de um corpo docente 
comprometido, uma comissão interna formada pelos professores Leonardo Barci 
Castriota, Eleonora Sad de Assis, Stael Alvarenga Pereira Costa, Edgar Carrasco 
Mantilla e Yacy-Ara Froner elaborou o projeto de Doutorado, aprovado pela CAPES 
em 2015, com a primeira entrada em 2016. Assim, a partir da oferta de dois níveis de 
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formação – Mestrado e Doutorado –, nasce o Programa de Pós-Graduação em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PPG-ACPS). 

Por meio do fortalecimento das linhas de pesquisa e da análise dos indicadores das 
áreas temáticas expostas no levantamento das dissertações defendidas, além da 
organização dos eixos temáticos dos Grupos de Pesquisa, Laboratórios e Projetos de 
Investigação coordenados pelos docentes da casa, o grupo responsável pela elaboração 
da proposta de Doutorado reorganizou as linhas de pesquisa. 

Assim, algumas ações foram redefinidas no APCN do Doutorado: 

a) A alteração da área de concentração “Bens Culturais, Tecnologia e Território” 
para “Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável” objetivou consolidar o perfil do 
programa a partir da experiência construída desde a implantação do Mestrado. 
Intencionou também reafirmar o campo atualizado dos saberes em torno do Ambiente 
Construído, do Patrimônio e da Sustentabilidade, em sua abrangência multidisciplinar. 

b) As três linhas de pesquisas propostas no projeto original foram mantidas a 
partir do conceito original, porém atualizadas nas relações epistemológicas das áreas 
multidisciplinares envolvidas. Assim, “Conservação de Bens Culturais” passou a 
discutir não apenas os protocolos específicos da Ciência da Conservação, mas a 
gerenciar relações ampliadas da preservação do patrimônio cultural, sendo renomeada 
como “Memória e Patrimônio Cultural”. Do mesmo modo, a linha de pesquisa 
denominada “Gestão do Patrimônio no Ambiente Construído” passou a ser nomeada 
como “Paisagem e Ambiente”, gerando interfaces importantes entre o patrimônio 
cultural e o natural. A manutenção do nome da linha “Tecnologia do Ambiente 
Construído” não significou a inexistência de revisão, mas o amadurecimento e a 
fixação de seus contornos. De uma maneira geral, todo o corpo docente do Programa, 
independentemente da linha de pesquisa na qual se encontra situado, compreende o 
entrecruzamento das relações e a integração dentre as linhas, a partir do escopo 
multidisciplinar da área de concentração proposta. 

c) Em relação à grade curricular, a manutenção das disciplinas existentes permitiu 
a continuidade da identidade do Programa,  além de incentivar a integração dos alunos 
de Mestrado e Doutorado por meio da participação conjunta nas disciplinas 
obrigatórias e optativas; 

d) No âmbito do regulamento, além da adequação da estrutura anterior às 
demandas especiais da qualificação ao nível de Doutorado inserida nesse projeto, sua 
revisão procurou adequar-se às Normas Gerais de Pós-graduação (NGPG) aprovadas 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/UFMG (Resolução 
Complementar do CEPE no 01/2009), atualizando, portanto, as normatizações 
propostas. 

Desta forma, atendendo ao documento de área para o qual “A interdisciplinaridade se 
caracteriza como espaço privilegiado para as ações da CAPES em relação ao sistema 
nacional de Pós-Graduação, em virtude de sua natureza transversal, para avançar além 
das fronteiras disciplinares, articulando, transpondo e gerando conceitos, teorias e 
métodos, ultrapassando os limites do conhecimento disciplinar e dele se distinguindo, 
por estabelecer pontes entre diferentes níveis de realidade, lógicas e formas de 
produção do 
conhecimento”(https://www.capes.gov.br/images/Documento_de_área_2019/INTER
DISCIPLINAR.pdf), quatro anos após sua implantação, acreditamos na capacidade de 
fixação do Programa: 

a) A partir da criação do Doutorado, houve um aprofundamento na articulação, 
na aderência e na atualização das linhas de pesquisa, que podem ser observados a partir 
dos projetos interdisciplinares integradores, englobando os professores das diferentes 
linhas, assim como diversas instituições de pesquisas, regionais, nacionais e 
internacionais; 

b) Esta articulação tem sido fomentada entre docentes e discentes da casa por 
meio das disciplinas transversais e de encontros diversos – os coletivos, organizados 
no início de cada semestre, e as reuniões específicas das linhas e dos próprios grupos e 
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laboratórios – nos quais se salienta a necessidade de produções intelectuais coletivas e 
de promoção de discussões que permitam gerar, efetivamente, a interdisciplinaridade 
das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa; 

c) Do mesmo modo, a estrutura curricular proposta, capaz de atualizar-se 
constantemente a partir de ementas ampliadas e disciplinas flexíveis, tem sido capaz de 
propor temas hodiernos, como questões sobre recuperação das áreas degradadas pela 
ação do rompimento das barragens em Minas Gerais (2015; 2019); políticas de 
tombamento, como a inscrição do Conjunto Moderno da Pampulha, na Lista do 
Patrimônio Cultural da Humanidade; ou  mesmo a geração de open data e suas 
aplicações em Cidades Inteligentes; 

d) Todos os laboratórios e grupos de pesquisa disponíveis têm sido aprimorados 
pelo aporte financeiro a partir de parcerias e editais, proporcionando uma infraestrutura 
fundamental para o desenvolvimento das pesquisas dos alunos, principalmente a partir 
dos grupos de pesquisa. Cabe salientar o papel das Unidades Acadêmicas, da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, da Diretoria de Relações Internacionais e do Laboratório 
de Computação Científica do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho 
em Minas Gerais, no apoio para a aquisição de softwares de modelagem e para o 
estabelecimento de plataformas de divulgação e sistematização dos dados desses 
laboratórios. Atualmente, a maioria dos Laboratórios vinculados ao Programa pode ser 
acessada em ambientes virtuais. Desta forma, a infraestrutura disponível, tanto no 
Programa quanto na UFMG, fornece o suporte necessário para o cumprimento dos 
objetivos e da missão de formar pesquisadores interdisciplinares no campo dos estudos 
da gestão sustentável do ambiente construído e do patrimônio cultural e natural; 

e) Alinhado ao PDI 2013-2017 
(https://www.ufmg.br/dai/textos/PDI_UFMG%202013_2017.pdf), da UFMG, o 
Programa tem aprimorado constantemente sua missão de formar pessoas capazes de 
atuar de forma interdisciplinar em relação aos distintos temas que envolvem a 
ambiência, o patrimônio e a sustentabilidade, diante da complexidade da sociedade 
contemporânea, compactuando com a visão institucional acerca  da “transformação do 
conhecimento novo produzido no âmbito das instituições de pesquisa científica em 
tecnologias voltadas diretamente para atividades produtivas, mas, também, voltadas 
para o enfrentamento de desafios sociais, como instrumentos do processo de 
desenvolvimento solidário, democrático e sustentável” (PDI-UFMG, 2013-2017, 
p.61). 

A partir do exposto,  cabe ressaltar que o Programa compreende a interdisciplinaridade 
como método de produção do conhecimento e de formação de recursos humanos a 
partir de toda sua capacidade instalada, do escopo das pesquisas e do impacto social 
resultante delas. Os pesquisadores envolvidos desde sua constituição, bem como 
aqueles que se associaram ao longo do tempo, têm se empenhado no aprofundamento 
das interfaces das diversas áreas envolvidas, por meio da estruturação do trabalho em 
rede, de agrupamentos flexíveis – sem uma hierarquia a priori – e por investigações 
pautadas por referências cruzadas em todos os campos de conhecimento – inclusive no 
âmbito das pesquisas discentes. 

Com isso, a missão deste Programa, descrita como “formar pessoal de alto nível para 
o exercício profissional e de atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo 
interdisciplinar, com enfoque do ambiente construído enquanto patrimônio humano e 
suas condições de sustentabilidade”, concretiza-se não apenas para o avanço da 
pesquisa na área interdisciplinar, mas também por meio de investigações voltadas às 
políticas públicas efetivas, através da proposição, análise e avaliação das ações de 
desenvolvimento implementadas em níveis nacional, regional e local, de forma 
integrada. Resultados disso são as pesquisas sobre o ambiente construído e patrimônio 
cultural em diversas cidades do mundo, do Brasil e do Estado de Minas Gerais, 
essencialmente, na capital Belo Horizonte e arredores. 

Entre 2007 – data do primeiro ingresso – e 2016 – ano de criação do Doutorado – foram 
formados 129 (cento e vinte e nove) mestres na área de concentração “Bens Culturais, 
Tecnologia e Território”, distribuídos nas Linhas de Pesquisa do Curso. Composto por 
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um público multidisciplinar, formado por arquitetos, historiadores, engenheiros, 
economistas, geógrafos, antropólogos, sociólogos, juristas, restauradores, museólogos, 
psicólogos, turismólogos, designers, entre outros, a diversidade dos candidatos atraídos 
pelos editais gerados durante esse período corrobora a capacidade Interdisciplinar do 
Programa. Cabe ressaltar que, além de recém-egressos da graduação, o Programa tem 
atraído agentes públicos, principalmente aqueles oriundos de órgãos de gestão 
ambiental, do patrimônio cultural e do ministério público, bem como gestores de 
políticas públicas municipais, estaduais e federais, a partir do aporte de sua atuação no 
âmbito de distintas secretarias estratégicas. 

Com a introdução do Curso de Doutorado, o Programa passou a ter 36 (trinta e seis) 
vagas ofertadas, das quais foram disponibilizadas 12 (doze) para Doutorado e 24 (vinte 
e quatro) para Mestrado, anualmente. Somam-se aos 129 (cento e vinte e nove) mestres 
formados até 2016, outros 64 (sessenta e quatro) alunos titulados até 2019, significando 
a formação de 193 (cento e noventa e três) pesquisadores até o momento. Cabe 
destacar, a primeira tese defendida no âmbito do Programa, de autoria de Larissa 
Camilo de Souza Lima e Silva, intitulada “Avaliação da Integridade de Tesouras de 
Caibro-armado de Madeira do Século XIX através de Ensaios Não-Destrutivos”. Cabe 
ressaltar que esta tese produziu dois artigos em revistas internacionais de impacto: 
“Application of the Method of Active Thermography in Wooden Structures of 
Nineteenth Century Buildings”, no International Journal of Development Research, em 
2018; e “Usina autossustentável de incineração lixo dispensável pela reciclagem: 
estudo de viabilidade para a cidade de Belo Horizonte”, no Brazilian Journal of 
Development, em 2020.  

Nesse contexto, salienta-se a estabilidade do corpo docente, com apenas duas saídas 
resultantes das aposentadorias da professora permanente Maria Angélica Melendi 
Biasizzo, da linha de pesquisa em Memória e Patrimônio Cultural, e da professora 
colaboradora Marieta Cardoso Maciel, da linha de pesquisa em Paisagem e Ambiente. 
Os quatorze professores permanentes que elaboraram o projeto em 2015, permanecem 
ativos no Programa – Andréa Franco Pereira, Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco, 
Eleonora Sad de Assis, Flávio de Lemos Carsalade, Leonardo Barci Castriota, Luiz 
Antonio Cruz Souza, Marco Antônio Penido de Rezende, Maria Luiza Almeida Cunha 
de Castro, Maria Rita Scotti Muzzi, Myriam Bahia Lopes, Renata Baracho, Roberta 
Vieira Goncalves de Souza, Stael de Alvarenga Pereira Costa e Yacy Ara Froner 
Gonçalves –, sendo incluídos no rol de permanentes os professores Alessandra Rosado, 
Natacha Silva Araujo Rena e Willi de Barros Gonçalves, em 2017, no Mestrado, uma 
vez que para cadastramento em Doutorado os docentes necessitam ter ao menos uma 
defesa. 

Em 2019, por meio de um movimento ampliado de credenciamento e 
recredenciamento, a partir das Resoluções 001, 002 e 003, quatro colaboradores 
ascenderam à categoria de permanente – Beatriz Alencar D`Araujo Couto, Maria 
Cristina Villefort Teixeira, Leandro Benedini Brusadin e Paulo Gustavo Von Krüger –
, sendo considerado neste processo não apenas a produção intelectual dos docentes, 
mas seu vínculo expressivo no Programa a partir das disciplinas ministradas e da 
participação em comissões internas relacionadas às ações estratégicas de autoavaliação, 
aproximação para com os egressos, comunicação e internacionalização. 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/. Por meio do 
Professor Leandro Benedini Brusadin o PPG-ACPS estabeleceu uma parceria 
interinstitucional com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), via 
Departamento de Turismo da Escola de Direito, Turismo e Museologia que conta  
atualmente com o Programa de Mestrado Acadêmico em Turismo e Patrimônio, 
também da área interdisciplinar.  

A partir da ampliação do corpo permanente, foi possível avaliar o ingresso de 
colaboradores no Programa e, dentre os 8 (oito) docentes que manifestaram interesse e 
se candidataram conforme as normas previstas nas resoluções, cinco novos docentes 
foram incorporados ao corpo docente – Cynara Fiedler Bremer, Frederico de Paula 
Tofani, Gisela Barcellos de Souza, Rejane Magiag Loura e Sofia Araújo Lima Bessa –
, perfazendo um percentual de 19% de colaboradores, abaixo do limite previsto na área. 
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Destacam-se nesse grupo o docente Frederico de Paula Tofani, ex-diretor da Escola de 
Arquitetura, e Cynara Fiedler Bremer, chefe do Departamento de Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo. 

A expansão do corpo docente de 18 (dezoito) em 2015 para 20 (vinte) em 2016; 23 
(vinte e três) em 2017, e 26 (vinte e seis) em 2019 é resultante dos processos de fixação 
dos laboratórios, grupos de pesquisa e colaborações regulares em atividades de 
coorientação, além da própria demanda gerada a partir do ingresso de discentes no 
Doutorado. 

Com o intuito de promover uma ação equilibrada, foi aprovada a Resolução 005/2019 
relacionada aos critérios de distribuição de orientações, estabelecendo entre 06 (seis) e 
08 (oito) o número de orientações para docentes permanentes com vínculo exclusivo 
no Programa; 05 (cinco) para docentes permanentes vinculados a dois ou mais 
Programas; e 01 (uma) orientação para todos os colaboradores, prevendo sua fixação 
futura a partir de seu desempenho. Em 2019, a média de orientação entre os docentes 
permanentes foi de 4,9 – dos 107 (cento e sete) alunos matriculados, 103 (cento e três) 
distribuídos entre os permanentes. 

Cabe enfatizar a excelência da formação continuada dos docentes do Programa: dentre 
os professores, 60% dos docentes permanentes tem estágio pós-doutoral ou de pesquisa 
sênior, desenvolvidos principalmente em universidade e instituições internacionais – 
Universidad Politécnica de Madrid; Getty Conservation Institute; ICCROM; 
Università degli Studi di Perugia; Université Paris Descartes; École des Hautes Études 
en Sciences Sociales; Universidad de Sevilla; Universidade de Lisboa; Universidade 
do Minho; University of Oregon e University of South Florida – e em universidades 
nacionais de renome – Universidade de São Paulo e Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Considerando o perfil interdisciplinar do corpo docente, dentre os 26 (vinte e seis) 
professores atuais, 9  (nove) atuam em outro Programa, perfazendo 35% do corpo 
docente da casa. Esta associação favorece ações, projetos e eventos conjuntos, a partir 
de parcerias com os Programas de Pós-Graduação compartilhados entre os docentes, 
incluindo Ciências e Técnicas Nucleares, Artes, Ciência da Informação, Biologia 
Vegetal  e Arquitetura e Urbanismo da UFMG, possibilitando um maior intercâmbio 
de experiências. Nesse contexto, principalmente a partir de uma formação 
interdisciplinar, disciplinas definidas como eletivas – quando são cursadas por alunos 
da UFMG fora de do curso de origem do aluno – têm atendido alunos externos ao 
Programa, da mesma forma que nossos alunos têm oportunidade de acessar aquelas 
oferecidas por outros Programas. 

Muitos de nossos professores também fazem parte de redes internacionais, como o E-
RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science - http://www.e-rihs.eu ), 
o ICOM (International Council of Museums) e o ICOMOS (International Council of 
Monuments and Sites), no campo do Patrimônio Cultural; o ISUF (International 
Seminar on Urban Form) e PNUM (Portuguese Network on Urban Morphology), no 
âmbito da Paisagem e Ambiente. Pelos resultados alcançados, os seus integrantes têm 
sido acionados para efetuar projetos de extensão nas áreas do paisagismo e habitação, 
bem como atuar como palestrantes e revisores em periódicos sobre a paisagem, em 
geral.  Membros do Laboratório da Paisagem participam regularmente, como membros 
de pesquisas em redes, dos   comitê cientifico e com apresentação de trabalhos em 
eventos nacionais e internacionais, sendo elencados o Colóquio Quapa/Sel, ENEPEA 
(Encontro Nacional sobre o Ensino de Paisagismo nas Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil); Colóquio da Paisagem; ISUF (International Seminar on Urban 
Form) e PNUM (Portuguese Network on Urban Morphology), destacando-se os mais 
frequentes. 

Alinhados com pesquisas em torno da Tecnologia do Ambiente Construído e Paisagem 
e Ambiente, pesquisadores da casa têm procurado atuar junto ao Programa 
Internacional de Cooperação Urbana (IUC) – no âmbito da Cooperação União 
Europeia, América Latina e Caribe (UE-ALC) – visando o aprimoramento das 
conexões entre as cidades em diferentes regiões do globo, por meio do 
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compartilhamento de soluções para problemas em comum. A partir de uma estratégia 
de longo prazo, este programa propõe discutir o desenvolvimento urbano sustentável 
em cooperação tanto com os setores público e privado quanto com grupos comunitários 
e cidadãos. Desde a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, em 2010, Belo 
Horizonte faz parte do projeto Cidades Sustentáveis, com docentes do Programa, 
particularmente envolvidos com seus laboratórios e grupos de pesquisa, além de 
orientar alunos de Mestrado e Doutorado atuantes nas distintas secretaria municipais 
envolvidas neste projeto. 

Há que se destacar, nos últimos anos, projetos de pesquisa, publicações e disciplinas 
que têm discutido o impacto das mineradoras no contexto regional, tanto no meio 
ambiente quanto nas relações da cultura, paisagem e do território.  No caso de Bento 
Rodrigues, subdistrito de Mariana-MG, destruído pelo rompimento da barragem de 
rejeitos da mineração Samarco em 2015, professores das três linhas de pesquisa 
ofertaram disciplinas optativas, dentre conjunto de disciplinas de conteúdo aberto – 
Teorias Sobre Paisagem, Cidade e Meio Ambiente; Tópicos em Bens Culturais, 
Tecnologia e Território; e Ambiente Construído e Recursos Naturais –, buscando 
contribuir para o levantamento de características ambientais urbanas para utilizá-las 
como parâmetros a serem reproduzidos na construção do novo distrito de Bento 
Rodrigues localizado no município de Mariana em (MG). No caso do rompimento de 
barragem em Brumadinho, o impacto ambiental de grandes proporções na zona rural, 
em 2019, também promoveu a sistematização de estudos, pesquisas e disciplinas 
proponentes de estudo de caso. Destaca-se, também, diversas pesquisas aplicadas em 
Ouro Preto e Belo Horizonte dentre as formas de apropriação do patrimônio e uso 
sustentável para o turismo nas cidades.  

Entre 2017 e 2019, o Programa promoveu todos os ajustes necessários à adequação às 
Normas Gerais da Pós-Graduação aprovada em 2017, incluindo: a revisão do 
Regulamento do Programa, e a aprovação das Resoluções necessárias ao seu 
funcionamento, versando sobre a exigência do exame de língua estrangeira 
instrumental; o processo de qualificação; o aproveitamento dos créditos; a marcação de 
banca para obtenção de título acadêmico; os critérios para Credenciamento de Docentes 
Permanentes; os critérios para Recredenciamento de Docentes Permanentes; as normas 
para credenciamento e recredenciamento de Docentes Colaboradores; as regras para 
aproveitamento de créditos, estágio docência e atividades acadêmicas de pós-
graduação; a disciplina sobre o número máximo de orientandos por orientador e os 
parâmetros para a alocação de vagas para orientação pelo corpo docente; as normativas  
de concessão e renovação de bolsas; os critérios para mudança de nível; as diretrizes 
para coorientação e para a aprovação do estágio pós-doutoral no âmbito do Programa. 

Após mais de uma década de existência, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG encontra-se hoje consolidado e, 
conforme PDI 2018-2023, da UFMG, plenamente alinhado ao pleito da busca para o 
estabelecimento de “mecanismos de aproximação crítica com a agenda social, 
entendida de forma ampla”, tornando-se um programa de excelência e referência na 
área Interdisciplinar - https://www.ufmg.br/pdi/2018-2023/versao-final/. 
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II-   Objetivos  
2.1.   Objetivos (geral e específicos) 
 
De acordo com o Artigo 4º, do Regulamento vigente,  os objetivos gerais do Programa 
de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável são assim 
descritos (http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/regulamento/) : 

I – Formar professores que atendam quantitativa e qualitativamente à expansão do 
ensino superior na área de Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. 

II – Preparar pesquisadores que possam desenvolver pesquisa qualificada na área de 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. 

III – Formar profissionais que possam responder, de forma crítica e integradora, às 
demandas do desenvolvimento nacional na área de Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável. 

Assim, o Programa visa atender à formação de pessoas qualificadas para o exercício 
profissional e de atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo complexo do 
ambiente construído e do patrimônio, a partir de questões que envolvem o 
desenvolvimento sustentável. 

Da mesma forma,  a partir de sua infraestrutura instalada e das competências dos 
docentes do Programa,  tem por objetivo comportar: estudos aprofundados e pesquisas 
inovadoras que integrem escalas diversas do ambiente construído enquanto patrimônio 
cultural; projetos que integrem esta ambiência ao ambiente natural, à paisagem e ao 
território; e  propostas inclusivas a partir da integração, interação e incorporação das 
comunidades através de saberes, do diálogo e das próprias demandas geradas pela 
sociedade 

É também objetivo do Programa desenvolver e aprofundar as interfaces entre áreas 
distintas, tais como as Ciências Sociais Aplicadas, a Ciência da Informação, as Artes e 
as Engenharias, por meio de ferramentas metodológicas e educacionais com enfoque 
do ambiente construído, no território e no patrimônio cultural e natural, a partir de suas 
condições de sustentabilidade. 

Em relação aos objetivos específicos, cada linha direciona suas pesquisas e processos 
formativos a partir de suas especificidades. 

A linha de pesquisa “Memória e Patrimônio Cultural” se insere em um debate 
atualizado acerca da Cultura Visual, da Cultura Material e dos princípios da Memória 
relacionados à identidade, à resiliência e à Economia Criativa, trabalhando com as 
interfaces transdisciplinares de diversas áreas de conhecimento, no campo expandido 
da Ciência do Patrimônio: 

a) Nesta linha, são abordadas as questões relacionadas à gestão, preservação e 
interpretação do Patrimônio Cultural por meio do conceito estratégico de 
Sustentabilidade; 

b) Desenvolvem-se pesquisas específicas no âmbito de projetos voltados à gestão, 
conservação e acesso ao Patrimônio, sua aplicação no Ambiente Construído, com 
ênfase na escala do território urbanizado, bem como dos monumentos e edifícios em 
suas relações intrínsecas com a paisagem, os bens móveis e integrados, as coleções, a 
arte e as relações imateriais, por meio de uma articulação ampliada dos projetos; 

c) Partindo dos conhecimentos consolidados no âmbito das Políticas Públicas, do 
Planejamento Urbano, da Ciência da Conservação, da Ciência da Informação, da 
Ciência do Patrimônio e das reflexões acerca da Memória, procura-se gerar uma base 
conceitual abrangente, articulando princípios e abordagens científicas e conceituais em 
torno da preservação do Patrimônio Cultural; 

d) Pesquisas quanto ao acesso do público ao patrimônio cultural, tanto pela 
comunidade local quanto por turistas,  a partir do seu uso sustentável para o 
fortalecimento da memória e da diversidade,  nos museus, centro culturais, parques e 
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cidades. A interface entre os estudos culturais dos campos da História, da Sociologia e 
da Antropologia e os estudos sociais aplicados da Museologia, do Turismo e da 
Arquitetura e Urbanismo se integram em sentido interdisciplinar em variados estudos; 

e) Questões específicas relacionadas aos materiais, componentes e  à tecnologia 
de construção do patrimônio edificado e bens culturais móveis no que tange sua 
conservação preventiva, curativa, restauração e preservação são desenvolvidas por 
meio de um aporte interdisciplinar que cinge os conhecimentos das Ciências Naturais, 
Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 
Humanas; 

f) Estudos em Conservação Preventiva, Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação, Princípios Éticos e Legais e História da Preservação articulam o campo 
epistemológico desta linha de pesquisa. Relações de Patrimônio Cultural e Memória 
são construídas a partir da compreensão crítica, historicamente situada e socialmente 
referenciada, da Cultura e da Arte, das instituições e dos espaços constituídos. 

Assim, a gestão e a preservação de bens culturais perpassam por uma compreensão 
ampliada das relações estéticas, históricas, sociais, econômicas, conceituais, 
filológicas, materiais, éticas e sensoriais, e suas inter-relações no tecido urbanizado. 

Na linha de pesquisa “Paisagem e Ambiente”, os objetivos específicos são direcionados 
à formação dos alunos em pesquisas relacionadas à paisagem e ao ambiente, partindo 
da compreensão de que este é o suporte existencial dos seres vivos, enquanto a primeira 
estabelece seu apoio cultural. 

a) A linha procura discutir o conceito de  paisagem, como fragmento do ambiente 
habitado pelos seres humanos, e como detentora dos registros que possibilitam a 
compreensão da sua cultura; 

b) As investigações relacionadas à linha compreendem que o ambiente engloba o 
indivíduo, a coletividade e o meio, fundando a espacialidade humana a partir do 
território, cujo conceito é ampliado a partir da paisagem; 

c) Propõe desenvolver estudos na cidade – onde há maior concentração das ações 
antrópicas –, as formas de ocupar e habitar, principalmente em relação aos espaços 
livres, compreendidos como espaços de apoio e de trocas, mediante a interface entre os 
espaços edificados e seus sistemas de conexão; 

d) No campo estruturante desta linha de pesquisa, a paisagem se estabelece por 
meio de uma construção formal – a  paisagem urbana –, vista como produto de um 
plano urbano estabelecido pela ação de forças econômicas, políticas e sociais que se 
revelam intimamente refletidas no uso e na ocupação do solo; 

e) A variação do comportamento desses elementos da paisagem urbana, em 
relação às transformações ocorridas ao longo do tempo, constitui uma das abordagens 
desta linha concernente à Morfologia Urbana; 

f) A área tem por objetivo desenvolver análises de impactos das ações antrópicas 
que contribuem para degradar e alterar a paisagem, ampliando a base conceitual e 
articulando reflexões sobre essas mudanças, principalmente em relação às avaliações 
sobre a qualidade ambiental;  

g) Também intenciona desenvolver pesquisas e reflexões que proponham 
estratégias de contenção ou minimização dos vetores que aceleram os processos 
inerentes ao uso e ocupação dos territórios, por meio de estudos sobre a recuperação,  
prevenção de riscos, conservação, reabilitação e restauração da paisagem, em escala 
urbana e rural, envolvendo, também, as edificações e suas inter-relações no tecido 
urbanizado.  

Desta forma, as três abordagens principais desta linha se concentram na análise e 
reflexão sobre as atividades antrópicas urbanas e suas conexões, a morfologia urbana 
e os estudos relacionados à valorização e recuperação das paisagens. 

Os objetivos específicos da linha de pesquisa em “Tecnologia do Ambiente 
Construído” direcionam-se aos estudos comparativos, analíticos e tecnológicos a partir 
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da crítica à perspectiva convencional sobre o ambiente construído, por meio da 
abordagem da tecnologia num dado contexto sócio espacial. 

a) Um dos objetos de reflexão desta linha é a percepção de que a construção do 
habitat humano é dinâmica e, portanto, pode ser vista através do princípio de 
indissociabilidade das transformações do ambiente construído em relação ao natural; 

b) Em decorrência desses conceitos, os estudos desta área têm por objetivo 
desenvolver ferramentas metodológicas e de análise capazes de avaliar os 
condicionantes político-econômicos e culturais relacionados ao planejamento das 
cidades a partir de conceitos de mobilidade, eficiência energética e sustentabilidade, 
principalmente em relação aos protocolos e às políticas públicas ; 

c) A ampliação de referências para fundamentar a reflexão sobre a produção e 
apropriação tecnológica no ambiente construído permite percebê-lo como resultado 
material da ação humana, fruto dos recursos e valores historicamente reconhecidos e 
desigualmente acessados pelos grupos sociais. Desta forma, a linha propõe apoiar 
estudos epistemológicos suportados pelas Ciências Sociais Aplicadas no campo do 
Ambiente Construído; 

d) Experimenta-se e analisa-se a aplicação de critérios e sistemas de avaliação de 
desempenho, como ferramentas para o aumento da complexidade da abordagem 
técnica, para o empoderamento das sociedades ou como modelos reducionistas do 
ambiente humano a um mero artefato. 

e) Explora-se o potencial da abordagem tecnológica em contribuir para a 
identificação, concepção e produção de ambientes humanos como suportes do 
desenvolvimento social e econômico, realçando sua importância nos processos 
decisórios e de gestão, bem como para a valorização e conservação desses ambientes 
enquanto representações legítimas da identidade e modo de vida dos grupos sociais. 

Considerando os objetivos gerais do Programa e específicos das linhas de pesquisas 
propostas, observamos ao longo dos anos uma construção interdisciplinar e 
transdisciplinar entre as áreas, os pesquisadores e as pesquisas desenvolvidas, sendo o 
sinergismo alcançado a partir da compreensão ampliada do Estado da Arte, das 
ferramentas tecnológicas, dos métodos científicos e das abordagens conceituais. 

Alinhado ao PDI-2018-2023, da UFMG, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável também propõe um diálogo ampliado junto a 
outros programas da UFMG, a partir da proposta de articulações em Rede da 
Universidade. “As Redes UFMG buscam reunir e articular grupos, laboratórios e 
núcleos de extensão, ensino e pesquisa da UFMG em torno de temas emergenciais das 
sociedades contemporâneas. De caráter interdisciplinar, propõem a construção de uma 
agenda de trocas, interlocução e cooperação continuada entre os membros da Rede em 
diálogo com outros atores da sociedade (políticas públicas, movimentos sociais, 
organizações sociais). Destacamos, como exemplo, o Programa Participa UFMG 
Mariana-Rio Doce, que buscou reunir docentes envolvidos em projetos de pesquisa e 
extensão com o objetivo de colaborar, por meio do conhecimento técnico, com o 
processo de reconstrução após o mais grave desastre ambiental da história de Minas 
Gerais” (PDI-UFMG, 2018-2023, p.28). 

O princípio fundamental que permite ao Programa desenvolver pesquisas, tanto a partir 
de suas potencialidades conceituais quanto de suas operacionalidades técnico-
científicas, reside na condução de um diálogo interdisciplinar das relações que 
envolvem políticas públicas, preservação e tecnologias voltadas ao ambiente 
construído e ao patrimônio sustentável. 

Se a teoria da complexidade e transdiciplinaridade surge em consequência do avanço 
do conhecimento e do desafio que a globalidade coloca para o século XXI, ao propor a 
conexão entre saberes, o objetivo maior deste Programa reside na articulação entre 
dispositivos conceituais e na apropriação de distintas metodologias e ferramentas  
capazes de lidar de forma integrada com os desafios do desenvolvimento sustentável 
aplicado à ambiência. 
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2.2.   Perfil do Egresso 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável tem 
como objetivo formar pessoal de alto nível para o exercício profissional e de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão neste campo Interdisciplinar, bem como desenvolver 
estudos aprofundados e pesquisas inovadoras que integrem categorias diversas do 
ambiente construído enquanto patrimônio, resgatando os processos de interação com o 
ambiente natural, que lhe serve como substrato, e com a sociedade, que fundamenta o 
reconhecimento do seu valor. É também objetivo do Programa desenvolver e/ou 
aprofundar as interfaces entre áreas distintas, tais como as Ciências Sociais Aplicadas, 
Artes e Engenharias, construindo ferramentas metodológicas e educacionais 
multidisciplinares, no enfoque do ambiente construído enquanto patrimônio humano e 
suas condições de sustentabilidade. 

Nesse processo de aprofundamento das interfaces, o Programa visa estabelecer uma 
estrutura de trabalho em rede, o que permite agrupamentos flexíveis, capazes de 
produzir referências cruzadas nas diversas áreas de conhecimento envolvidas, bem 
como entre as linhas de pesquisa propostas. Nesse sentido, o egresso, 
independentemente de sua linha de pesquisa, tem como perfil a capacidade de 
interlocução com outras áreas, aprimorada no decorrer do curso por meio  da 
cooperação intelectual e científica incentivada através de ações coletivas entre colegas 
de áreas distintas; por meio dos Seminários de Integração; a partir da participação em 
Grupos de Pesquisa e Laboratórios; por meio da atuação junto aos colaboradores 
externos por meio de intercâmbios, coorientações e projetos integrados; e através de 
projetos de pesquisa e de extensão junto às instituições públicas e comunidades. 

Como seria de se esperar, o perfil do profissional formado é, fundamentalmente,  
Interdisciplinar, ou seja, profissionais e pesquisadores habilitados a: reconhecer e 
avaliar criticamente as interconexões entre as dimensões social, econômica, cultural e 
físico-ambiental no estudo e na produção do ambiente construído e do patrimônio 
sustentável; articular conceitos, métodos e ferramentas de distintas áreas disciplinares 
em conexão para o estabelecimento de abordagens epistemológicas e estudos de caso; 
e contextualizar, segundo as situações e o escopo dos problemas abordados, as relações 
multidisciplinares indispensáveis para o estabelecimento de políticas públicas e ações 
comunitárias que envolvem a tecnologia do ambiente construído, a paisagem e o 
patrimônio. 

Assim, os egressos do Programa partem de uma formação preliminar em campos 
específicos do conhecimento – principalmente nas áreas de Arquitetura, Urbanismo, 
Design, Engenharias, Artes, Ciências Sociais, História, Geografia, Turismo, 
Psicologia, Museologia, Conservação-Restauração, etc – e aprofundam seus 
conhecimentos e atuação sob o prisma da Interdisciplinaridade. 

Nesse sentido, cabe chamar a atenção para a importância que o programa tem tido na 
capacitação de funcionários do IEPHA-MG e mesmo do IPHAN federal, além da 
Prefeitura de Belo Horizonte e do Governo do Estado de Minas Gerais. Salienta-se a 
grande procura pelo Programa, que nos fez ampliar crescentemente o número de vagas 
oferecidas anualmente: das 12 (doze) iniciais, em 2007 e 2008, passou-se para 18 
(dezoito), em 2009 e 2010, para 22 (vinte e duas) vagas de 2011 a 2015.  

Em 2015, por ocasião da proposição do Curso de Doutorado, foi elaborada uma 
pesquisa interna sobre o destino dos seus egressos. Dentre os 59 (cinquenta e nove) 
alunos formados nos anos de 2013, 2014 e 2015,  57 (cinquenta e sete) responderam 
ao questionário proposto, significando um aporte de 97% de respostas, demonstrando 
a manutenção do vínculo dos alunos para com o Programa. Nesse levantamento, 
constatou-se que 11 (onze) egressos foram aprovados no Doutorado em distintas 
Universidades, incluindo a UFMG, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Federal da 
Bahia. Outros 16 (dezesseis) alunos atuavam como professores universitários, 12 
(doze) como servidores de órgãos públicos, 2 (dois) no ensino médio e outro como 
professor substituto do curso de Geografia na UFMG, enquanto os demais seguiam 
suas atividades como autônomos. 

Em 2017, tivemos o resultado da primeira avaliação quadrienal 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/avaliacao-
autoavaliacao/), ainda sem contabilizar o impacto da atuação da primeira turma de 
Doutorado ingressante, no instrumento de avaliação está descrito: “Os discentes e 
egressos demonstraram participação adequada na produção intelectual do curso de 
Mestrado” (Ficha de Avaliação, 2017, p.3). A partir dessa avaliação, o Colegiado 
iniciou uma discussão interna com o intuito de aprimorar as ações do Programa, 
considerando as recomendações e análises dispostas no relatório. Em reunião ampliada 
com professores e alunos, o Colegiado iniciou a proposição de Plano Estratégico a 
partir das sugestões apresentadas.  

Considerando a complexidade de funcionamento do Programa e a premência da 
implantação de políticas quase que imediatas para sua gestão, o Diagnóstico de 
Avaliação foi incorporado ao Plano Estratégico como uma ferramenta continuada e de 
análise inicial, gerando, simultaneamente, as próprias ações. 

Entre 2018 e 2019, foram desenvolvidos e aplicados questionários junto aos docentes 
e egressos  do Programa, alinhados com as recomendações dispostas nos Relatórios 
Técnicos elaborados pelos Grupos de Trabalho criados pela CAPES 
(https://www.capes.gov.br/relatorios-tecnicos-dav). Particularmente, os relatórios 
sobre “Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação” e “Egressos da Pós-
Graduação” foram os instrumentos balizadores da metodologia proposta no 
questionário. Além deles, em 2017, conforme PDI-UFMG 2018-2023, foram 
realizados seminários para a reflexão crítica do resultado da Avaliação Quadrienal 
2017, com a participação de convidados estrangeiros e de outras instituições brasileiras, 
a fim de fornecer subsídios ao estabelecimento de metas de crescimento, conforme 
apontada na ação 25, do relatório (PDI-UFMG, 2018-2023, p.71). 

No ano de 2018, o primeiro questionário encaminhado aos professores vinculados ao 
Programa teve como objetivo levantar a situação dos egressos no mercado de trabalho, 
no sistema educacional e na esfera pública. Muitos dos alunos ingressaram em 
instituições públicas e privadas de ensino superior, bem como em órgãos da 
administração pública voltados à gestão de cidades, meio ambiente e patrimônio. A 
maioria dos mestrandos optou pela continuidade de estudos ao nível do doutoramento, 
tanto no próprio Programa, quanto em outros Programas de Pós-Graduação do país e 
do exterior. 

No campo do Patrimônio, destacou-se a atuação do egresso de Mestrado Edson Fialho 
de Rezende, formado em 2018, como servidor público efetivo no Museu de Ciência e 
Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto,  no campo da preservação de acervo 
e pesquisador da área museológica.  A partir de sua qualificação, Luciana Santos 
Ferreira implementou análises e dados de sua pesquisa junto à Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura Municipal de Itabira-MG, a partir sua temática de investigação 
relacionada ao patrimônio cultural, à memória e ao turismo comunitário. Por fim, 
importante situar o trabalho Danielle Barroso Caldeira, que tem atuado como 
pesquisadora junto ao ICOMOS, coordenando ações e eventos na temática do 
patrimônio cultural brasileiro. 

A fixação de ex-alunos do Programa em outras universidades, públicas ou privadas, 
garante a construção de diversas parcerias, tanto na condução de pesquisas quanto na 
elaboração de projetos e promoção de eventos conjuntos. Por sua vez, a incorporação 
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dos mestres e doutores formados pelo Programa na UFMG possibilita a construção de 
ligações sólidas de longo prazo, capaz de garantir a própria renovação e expansão do 
Programa. 

Em 2019, uma nova pesquisa foi encaminhada a todos os egressos – de 2012 a 2019 –
, através de um formulário estruturado do GoogleForm. Dentre os 153 (cento e 
cinquenta e três) alunos formados entre 2012 e 2019 – período que trata este quadriênio 
– 74 (setenta e quatro) responderam o questionário enviado, correspondendo a 48% do 
total. O questionário foi dividido em 35 (trinta e cinco) questões sub divididas em: 1. 
Informações pessoais; 2. Informações Acadêmicas;  3.Continuidade dos estudos;  4. 
Informações profissionais; 5.Avaliação do Curso. 

Em 2019, uma nova pesquisa foi encaminhada a todos os egressos – de 2012 a 2019 –
, através deu um formulário estruturado do GoogleForm. Dentre os 153 (cento e 
cinquenta e três) alunos formados entre 2012 e 2019 – período que trata este quadriênio 
–, 74 (setenta e quatro) responderam o questionário enviado, correspondendo a 48% do 
total. O questionário foi dividido em 35 (trinta e cinco) questões divididas em: 1. 
Informações pessoais; 2. Informações Acadêmicas;  3.Continuidade dos estudos;  4. 
Informações profissionais; 5.Avaliação do Curso. 

No item “4. Informações profissionais”, ficou evidenciado como característica 
majoritária dos egressos a atuação como docentes e gestores – públicos ou privados – 
vinculados a programas de desenvolvimento urbano, gestão pública, patrimônio 
ambiental e patrimônio cultural. O ensino superior, médio e fundamental corresponde 
a 33% da ocupação profissional dos egressos respondentes; seguida por 26% em órgãos 
públicos e 21% em empresas privadas. 

Observa-se no perfil dos egressos forte inclinação para a continuidade de estudos: 61% 
dos respondentes informou ter dado prosseguimento aos estudos em distintos 
Programas, inclusive em universidades internacionais – Doctorado en Ciencias en 
Ecología y Desarrollo Sustentable (ECOSUR) México. Da mesma forma, um número 
expressivo de ex-alunos reingressarem no Programa a partir da abertura do Doutorado 
em 2016 – um total 24 (vinte e quatro) dentre os atuais 43 (quarenta e três doutorandos). 
A capacidade de fixação do PACPS evidencia-se, portanto, nestes 55% de egressos 
representados no corpo discente de doutorandos que, após a conclusão do mestrado, 
buscaram o aprofundamento e da ampliação de suas pesquisas no mesmo Programa. 

Procurando avaliar o processo de acompanhamento de egressos, algumas questões 
foram elaboradas no questionário destinado aos docentes. Em resposta à questão sobre 
publicação ou manutenção de egressos em grupos de pesquisa, 43% dos professores 
informou acompanhar plenamente; 35% parcialmente e 22% não acompanhar. 

Diversos egressos do Programa ingressaram no meio acadêmico, como: Amarildo 
Magalhães, Coordenador IETEC (Instituto de Educação Tecnológica); Ana Carolina 
de Oliveira Veloso e Guilherme Caixeta Brandão, professores do Centro Universitário 
UNA; Ana Cecília Moreno, das Faculdades Pitágoras; Camila Campos Gonçalves, 
professora na UNIFOR; Carlos Alberto Freitas Junior, Diretor do Colégio Loyola-BH; 
Clarissa Neves, professora do Isabela Hendrix; Isabela Carvalho de Morais, professora 
do Curso de Engenharia de Produção da UFOP; Kátia Andréa Carvalhaes Pego, 
Marcelo Silva Pinto e Leonardo Geraldo de Oliveira Gomes, professores do Curso de 
Design da UFMG; Maíra Ramirez, coordenadora do curso de Arquitetura na UNIPAC-
Barbacena; Marcela Moreira Couto, professora da Faculdade de Ciências Gerenciais 
de Manhuaçu; Marianna Costa Mattos e Cézar Augusto Silvino Figueiredo, ambos 
docentes do Centro Universitário de Formiga; Neuza Maria de Oliveira dos Santos - 
professora no SENAC-MG; Paula Rocha Leite, Sheila Solla e e Lawrence Faria 
Starling Solla, professores da Universidade UniBH; Raquel Diniz de Oliveira, 
professora no CEFET-MG; Sandra Ricardo Botrel e Silva, professora da Universidade 
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FUMEC; Tatiana Paula Alves, Ana Carolina de Oliveira Veloso e Guilherme Caixeta 
Brandão, professores na UMA. Destaca-se ainda a atuação do egresso Marcelo Santana 
Silvino, que defendeu sua dissertação de Mestrado intitulada “ A Importância da 
Conformidade das Instalações Elétricas para a Gestão de Riscos e Prevenção de 
Incêndios em Patrimônio Cultural Edificado”, é e atualmente  é professor do Curso de 
Pós-Graduação em Engenharia de Incêndio da PUC-Minas.  

No campo da gestão pública, destacam-se: Teresa Guerra, Conselheira do Subcomitê 
do Ribeirão do Onça e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com o 
Projeto Manuelzão; Rafael Almeida de Oliveira, Secretaria de Turismo BH; Luciana 
Santos Ferreira, arquiteta efetiva na Prefeitura Municipal de Itabira com projetos de 
relevância para a população local na temática do patrimônio cultural; Rubens do 
Amaral, Assessor de Planejamento da Agência de Fiscalização do Distrito Federal-
Brasília; Rejane Maria da Silva Sanches, SEMAD-MG; Letícia Silva Ticle, IEPHA-
MG; Marina Salgado, ex-diretora do IPHAN-MG; Thais Lanna Junqueira, no TJ-
Brasília; Débora de Luces Sarno, Gerente de Análise de Licenciamentos Especiais e 
Diretoria de Análise de Licenciamentos Urbanísticos Especiais da Subsecretaria de 
Planejamento Urbano, Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Belo 
Horizonte; Luana Rodrigues Godinho Silveira, Secretária Municipal do Meio 
Ambiente de Rio Acima/MG, Gerente de Regulação da Expansão Urbana pela Agência 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), e 
atualmente é doutoranda do PPG-ACPS com projeto na Vale; Andréia Neves 
Figueredo, museóloga do Instituto Brasileiro de Museus. 

No campo empresarial, destacam-se: Sandra Ricardo Botrel e Silva, professora da 
FUMEC, à frente da PROTHERM, firma de projeto sistemas de controle ambiental e 
eficiência energética (http://www.protherm.com.br); e Ana Carolina de Oliveira 
Veloso, Guilherme Caixeta Brandão, Paula Rocha Leite e Carla Patrícia Santos, sócios 
da ARES, empresa que propõe soluções em projetos e construções de edificações a 
partir de diretrizes de eficiência energética e sustentabilidade  
http://aressustentabilidade.com.br/. 

Dentre estes os discentes, cabe enfatizar a projeção da pesquisadora Luciana Rocha 
Féres, doutoranda vinculada à Linha de Pesquisa em Memória e Patrimônio Cultural e 
bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (CAPES) na University of 
Massachusetts, Amherst, Estados Unidos (2018-2019), nomeada em 2019 para a 
presidência do IPHAN a partir de sua projeção na atuação como gerente de Cultura do 
SESC em Minas Gerais (2017-2019); como coordenadora do Programa de Candidatura 
do Conjunto Moderno da Pampulha a Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO; na Diretoria de Museus e Centros de Referência (2013 a 2015) e na Diretoria 
do Conjunto Moderno da Pampulha (2015-2016), ambos na Fundação Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte. Apesar de sua formação e experiência qualificada na área, 
infelizmente, sua nomeação não foi concretizada. 

Dentre os formando de 2019, é preciso sublinhar a atuação do mestre Danilo Caporalli, 
atualmente doutorando NPGAU,  membro do subprojeto "Construção, Manutenção e 
Alimentação De Plataforma Interativa ", vinculado ao “Projeto de Avaliação de 
Necessidades Pós-Desastre do colapso da Barragem da Mina Córrego do Feijão, 
estabelecido  no âmbito dos processos judiciais que tramitam perante o Juízo da 6a 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, aprovado em audiência e 
consolidado mediante o Termo de Cooperação Técnica no 037/19, firmado entre a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Juízo da 6a Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Belo Horizonte.  

Algumas questões pertinentes ao perfil serão retomadas mais adiante, no 
desenvolvimento do item de acompanhamento de egressos.  
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III-   Proposta Curricular 
3.1. Estrutura Curricular 
A proposta curricular do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável tem como objetivo ofertar uma formação transdisciplinar, 
capaz de abarcar estudos aprofundados e pesquisas inovadoras que integrem categorias 
diversas do ambiente construído e do patrimônio cultural, resgatando os processos de 
interação com o ambiente natural, que lhe serve como substrato, e com a sociedade, 
que fundamenta o reconhecimento do seu significado, a partir das relações de 
sustentabilidade. O currículo ofertado intenciona desenvolver e/ou aprofundar as 
interfaces entre áreas distintas, tais como as Ciências Sociais Aplicadas, Artes e 
Engenharias, e construir ferramentas metodológicas e educacionais capazes de 
abranger as linhas de pesquisa “Memória e Patrimônio Cultural”, “Paisagem e 
Ambiente” e “Tecnologia do Ambiente Construído”. Assim, voltada ao 
aprofundamento das interfaces, a grade curricular busca consolidar uma estrutura de 
formação em rede, o que permite agrupamentos flexíveis, sem uma hierarquia a priori, 
possibilitando introduzir referências cruzadas em todas as áreas de conhecimento que 
o suportam. Para tanto, o processo de formação oferece um currículo interdisciplinar e 
flexível, ou seja, capaz de absorver as demandas contemporâneas de discussão, 
objetivando formar um aluno apto a reconhecer e avaliar criticamente as interconexões 
entre as dimensões social, econômica, cultural e físico-ambiental na produção do 
ambiente construído, bem como articular conceitos, métodos e ferramentas de áreas 
disciplinares diferentes, contextualizando-os segundo as situações e os escopos dos 
problemas abordados. 

A estrutura curricular é composta por quatro blocos: o primeiro bloco abrange um 
conjunto de disciplinas, de caráter obrigatório, denominado de “Núcleo Integrador”; o 
segundo um conjunto de optativas denominado “Núcleo Temático”; o terceiro 
composto por créditos computados a partir de atividades extracurriculares optativas, 
denominado “Núcleo de Atividades Especiais”; e o último, relacionado às dissertações 
ou teses, denominado “Núcleo de Preparação e Elaboração de Trabalho Final”. 

A estrutura curricular proposta no Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável cumpre a flexibilização proposta pela UFMG e 
incentivada pela CAPES. A grade enxuta apresenta 5 (cinco) disciplinas obrigatórias 
para o Mestrado, perfazendo 12 (doze) créditos, e a integralização previstas dos 24 
(vinte e quatro) créditos ocorre pela assistência de mais 12 (doze) créditos em 
disciplinas optativas e atividades curriculares de outra natureza, como o Estágio 
Docência e a Atividades Acadêmicas de Pós-Graduação. 

No caso do Doutorado, há uma maior flexibilização em reação às obrigatórias, 
exigindo-se o cumprimento de apenas 6 (seis) créditos relacionados às disciplinas 
“Seminários de Integração”, compartilhada entre o Mestrado e o Doutorado, e o 
“Seminários de Tese”, o qual discute a estrutura interdisciplinar da pesquisa. A 
integralização prevista dos 36 (trinta e seis) créditos no Doutorado ocorre pela 
assistência de 30 (trinta) créditos em disciplinas optativas, assim como o Estágio 
Docência e a Atividades Acadêmicas de Pós-Graduação. 

Ressalta-se a integração dos alunos de Mestrado e Doutorado por meio das disciplinas 
optativas, as quais, por sua natureza, apresentam conteúdos diversos conforme à 
aplicação docente e o interesse do discente; incentiva-se também no programa cursar 
disciplinas correlatas à pesquisa em outras Unidades Acadêmicas e, no caso do 
Doutorado, aproveitar 18 (dezoito) créditos de disciplinas cursadas no Mestrado. 

Desta forma, a estrutura curricular é composta por dois blocos de disciplinas, em 
regime semestral. O primeiro bloco abrange um conjunto de disciplinas, de caráter 
obrigatório, denominado de “Núcleo Integrador”, sendo, atualmente, ofertadas cinco 
disciplinas que correspondem a 12 (doze) créditos e 180h/aula: Fundamentos 
Conceituais da Conservação de Bens Culturais” (ACP801), de 30 horas; “Pesquisa 
Interdisciplinar: Seminário de Dissertação”, para o Mestrado (DIP ACP803) e 
“Pesquisa Interdisciplinar: Seminário de Tese”, para o Doutorado (DIP ACP811), de 
60 horas; “Seminários de Integração” (ACP804), de 30 horas; “Fundamentos da 
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Conservação, Planejamento e Gestão do Território (ACP806), de 30 horas; e 
“Fundamentos Conceituais da Tecnologia do Ambiente Construído” (ACP807), de 30 
horas. Conformando um rol de disciplinas obrigatórias, para egressos do Mestrado, os 
doutorandos podem aproveitar as disciplinas já cursadas. Esse conjunto de disciplinas, 
em função da diversidade na formação acadêmica dos ingressantes, visa a proporcionar 
aos alunos um patamar mínimo e comum dos fundamentos básicos do método 
científico e de pesquisa e, concomitantemente sensibilizá-los para a necessidade de 
uma abordagem complexa e multidisciplinar das questões relacionadas ao meio-
ambiente construído e ao patrimônio sustentável. Os alunos do Mestrado devem cursar 
obrigatoriamente todas as disciplinas, enquanto os alunos do Doutorado devem cursar 
apenas “Pesquisa Interdisciplinar: Seminário de Tese” e “Seminários de Integração”. 
Doutorandos egressos de outros cursos de Mestrado poderão cursar as disciplinas 
obrigatórias ofertadas para o Mestrado como disciplinas optativas. 

No segundo bloco de disciplinas, denominado de “Núcleo Temático”, são ofertadas um 
conjunto de disciplinas optativas visando ao aprofundamento da formação acadêmica 
dos alunos através da composição de um repertório flexível, porém focado e voltado 
ao adensamento dos conteúdos programáticos. São disciplinas que visam ao 
desenvolvimento do conhecimento vertical das bases conceituais das linhas de 
pesquisa, sem perder de vista a horizontalidade interdisciplinar: “Conservação 
Preventiva de Bens Culturais”(DIP ACP802); “Teorias sobre Paisagem, Cidade e Meio 
Ambiente” (DIP ACP808); “Tópicos em bens culturais, tecnologia e território I” (DIP 
ACP809); “Tópicos em bens culturais, tecnologia e território II” (DIP ACP809); 
“Ambiente Construído e Recursos Naturais” (DIP ACP812). Estas disciplinas 
garantem as exigências próprias do grau específico – Mestre ou Doutor - em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável, oferecendo aos alunos e professores orientadores 
maior flexibilidade em termos de adequação à composição dos conteúdos, podendo 
contemplar plenamente os objetivos específicos pretendidos por cada aluno. A 
flexibilização dos conteúdos permite que os professores abordem temas diversos, 
atualizados e relacionados às pesquisas em andamento. Cabe ressaltar, que as 
disciplinas optativas do “Núcleo Temático”, ofertadas em torno dos eixos das linhas de 
pesquisa dos professores e grupos de pesquisa, a partir da variação dos conteúdos, 
podem abarcar temas contemporâneos, principalmente aqueles relacionados às 
discussões epistemológicas atualizadas em Ciência e Tecnologia que suportam as 
pesquisas vigentes da casa. Por essa razão, a maioria das disciplinas optativas 
apresenta-se como tópicos, o que garante sua flexibilidade e permite uma oferta 
mutável de disciplinas em cada semestre e dentro do mesmo semestre. 

No “Núcleo de Atividades Especiais”, o aluno tem a oportunidade obter créditos 
específicos relacionados às “Atividades acadêmicas de pós-graduação” (AAP-
AMB009 para o Mestrado e AAP-AMB018 para o Doutorado) - computados a partir 
da apresentação de trabalho em eventos científicos da área; visitas técnicas; atividades 
laboratoriais e organização de eventos, variando de 15 a 90 horas ; “Atividades 
docentes” (ADP-AMB013 para o Mestrado e ADP-AMB012 para o Doutorado), por 
meio do estágio docente, obrigatório para bolsistas, variando de variando de 15 a 90 
horas. Desde a implantação do Doutorado, o Programa tem incentivado os alunos a 
realizarem o estágio docência, considerando a importância dessa experiência 
acadêmica na formação do aluno. 

No “Núcleo de Preparação e Elaboração de Trabalho Final”, são obrigatórias o “Exame 
de Qualificação” (EQP-AMB005); “Produção Acadêmica” (PAP-AMB006 para o 
Mestrado e PAP-AMB008 para o Doutorado); e “Defesa” (TFP-AMB013 para o 
Mestrado e TFP-AMB006 para o Doutorado. 

Cabe ressaltar a indução para publicações conjuntas a partir da obrigatoriedade de 
publicação prevista no Regimento do Curso e na obrigatoriedade da disciplina 
“Produção Acadêmica”. 
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3.2. Experiências inovadoras de formação 
Três questões orientam o processo de condução das disciplinas obrigatórias e optativas 
do curso: a organização de conteúdos voltados à formação de gestores, capazes de 
aplicar no âmbito do ambiente construído e do patrimônio inúmeras ferramentas de 
diagnóstico e de proposição de ação; a estruturação de conteúdos práticos destinados à 
capacitação técnica para lidar com sistemas  complexos de análises científicas, tanto 
no estudo de materiais quanto no uso de ferramentas informacionais para 
sistematização de dados relacionados às distintas áreas de investigação relacionadas às 
linhas de pesquisa do Programa; e a promoção de um arcabouço teórico capaz de  
incentivar uma percepção crítica da natureza e finalidades das investigações realizadas, 
necessária à formação de educadores e pesquisadores. Estas questões são abordadas a 
partir de conteúdos sólidos, expostos no conteúdo de formação interdisciplinar 
obrigatória, e a partir de conteúdos flexíveis, desenvolvidos por meio de temáticas 
atualizadas e tópicos variáveis na composição da grade optativa do Programa. 

Destaca-se como experiência inovadora de formação dos alunos, a disciplina 
“Seminários de Integração” (DIP ACP804), ofertada no primeiro semestre de ingresso 
dos alunos do Mestrado e do Doutorado, que propõe a organização de um evento 
científico aberto ao público, organizado pelos alunos da disciplina, sob o título 
“Seminário de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação”. 

O “Seminário de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação” construiu um projeto 
pedagógico inovador ao integrar os alunos de Mestrado de Doutorado recém ingressos 
no Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da 
Escola de Arquitetura. Ofertada desde 2016, o projeto propõe aos alunos o desafio de 
organizar um seminário aberto ao público no qual eles apresentam, pela primeira vez, 
seu projeto de pesquisa. 

Desde o início, os discentes se estruturam por meio de comissões e, de forma autônoma, 
respondem pela definição do tema do evento, pela escolha dos convidados, pela 
organização das mesas, pela programação visual, pela preparação da infraestrutura, 
pelo processo de divulgação e pelas inscrições. 

Antecedem à organização do seminário, discussões teóricas sobre 
interdisciplinaridade; sustentabilidade e ética da pesquisa, considerando as três linhas 
do Programa: “Memória e Patrimônio Cultural”; “Paisagem e Ambiente” e 
“Tecnologia do Ambiente Construído”. O desenvolvimento desses conteúdos 
conduzidos pelos docentes da casa permite uma visão transversal dos temas, suas 
interconexões e uma reflexão compartilhada das questões propostas por cada 
pesquisador. Ainda que a disciplina fique a cargo de um docente, geralmente o 
coordenador ou subcoordenador do Programa, os demais professores são convidados a 
participar, no intuito de apresentar aos alunos novos os Laboratórios, Grupos de 
Pesquisa e Projetos em curso em cada uma das Linhas. 

A dinâmica da disciplina, ao reunir os alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado 
recém-ingressos em um mesmo projeto coletivo, fortalece os laços entre os alunos e 
promove sua integração no Programa.  Da mesma forma, ao apresentar suas propostas 
de investigação em um formato de seminário aberto ao público, permite a visibilidade 
do Programa ao público externo e converte-se em uma vitrine para futuros candidatos; 
criando conexões com a sociedade por meio dos convidados e produzindo uma 
experiência pedagógica proativa, conduzida pelos próprios alunos. 

Todo o conteúdo produzido durante a disciplina fica disponível no website do 
Programa - http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/sppgi/ -, 
criando uma memória dinâmica do evento, uma vez que, a  partir das turmas anteriores, 
cada nova turma pode propor novas questões, temas, convidados, identidade visual e 
parcerias na condução do evento. 

Um dos primeiros desafios da disciplina é a tarefa de transformar o projeto de pesquisa 
apresentado na candidatura em um artigo acadêmico-científico. Muitos alunos 
questionam esta tarefa, pois não acreditam que um projeto, em fase inicial, pode ser 
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apresentado como uma produção intelectual. Assim, a leitura do capítulo de Jean Lancri 
da coletânea organizada pela UFRGS intitulada “O Meio como Ponto Zero”, traz aos 
alunos a percepção de que o projeto já é em si o meio de um caminho. “Por onde 
começar? Muito simplesmente, pelo meio. É no meio que convém fazer a entrada em 
um assunto. De onde partir? Do meio de uma prática, de uma vida, de um saber, de 
uma ignorância. Dome meio desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se 
crê saber melhor” (LANCRI, 2002, p.18). Neste momento, os alunos são convidados a 
reescrever o projeto apresentado sob o formato proposto de artigo; esta escritura 
permite rever as bases teórico-metodológicas, sistematiza a justificativa e avalia a 
clareza do objeto e dos objetivos de estudo. Organizados em grupos de até 5 (cinco) 
alunos, independentemente do nível de formação, cada aluno recebe os pareceres dos 
colegas da primeira escritura, procede aos ajustes, refaz uma segunda vez, recebe um 
novo parecer e a terceira versão é encaminhada ao docente responsável pela disciplina 
para revisão final. Daqui resultam duas experiências didáticas, a produção de artigo 
conforme normas acadêmicas e a elaboração de pareceres técnicos de textos 
acadêmico-científicos. 

Durante esse processo, o coletivo dos alunos define o tema, os convidados, a 
organização das mesas, a identidade visual, a divulgação, a produção e o local de 
organização do evento. 

A primeira turma, em 2016, escolheu como tema “Ambiente Construído, Patrimônio 
Cultural e Desenvolvimento Sustentável; o evento ocorreu no Auditório da Escola de 
Arquitetura e foi criada uma página para divulgar o evento - 
https://www.facebook.com/Sppiufmg/. 

Entre os convidados externos, a turma convidou o Dr. Leonardo Andrade de Souza, 
geólogo e sócio-diretor da empresa Zemlya Consultoria e serviços LTDA, atuante no 
ramo de avaliações geológico-geotécnicas, cartografia de áreas de risco, cartografia 
geoambiental, ordenamento territorial, planejamento urbano, planos municipais de 
redução de risco geológico, cartografia geotécnica e capacitação de equipes municipais 
em mapeamento e gerenciamento de risco geológico, e Gestão de Risco; o Dr. Marcos 
Paulo de Souza Miranda, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdad del 
Museo Social Argentino, em Buenos Aires e Promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais desde 2001; e o Dr. Ricardo André Fiorotti Peixoto, 
coordenador  dos Programas Profissionais-CAPES na área de Engenharias I e docente 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro 
Preto, com especialidade na área de estudo de materiais. 

Na segunda edição, o tema proposto foi “Patrimônio, Paisagem e Tecnologia: uma 
visão interdisciplinar para as cidades”.  Como convidados, Frei Gilvander Luís 
Moreira, doutor em educação pela FAE-UFMG, foi convidado pela sua atuação no 
trabalho pastoral junto às Comunidades de Base e um dos principais interlocutores do 
movimento dos sem-teto de Belo Horizonte; Teodomiro Diniz, atual presidente do 
Conselho do Sebrae-MG e, na época, vice-presidente da FIEMG; e Célia Corsino, 
superintendente do IPHAN-MG. O evento ocorreu no auditório da FIEMG e, apesar de 
posições antagônicas, o debate que ocorreu entre Frei Gilvander Luís Moreira e 
Teodomiro Diniz demonstrou que a divergência de ideias não significa conflito, mas 
uma potencialidade sinergética de interlocução, capaz de encontrar soluções 
inovadoras para problemas comuns – no caso qualidade de vida para as cidades – a 
partir de pontos de vista, experiências e reflexões diferentes. Uma das inovações do 
evento foi chamar convidados externos para mediar os debates e produzir uma 
coletânea dos textos em formato de publicação eletrônica indexada. 

Em sua terceira edição, o evento definiu como tema “[Complex] Cidade”s. O evento 
ocorreu no Memorial Minas Vales, e a turma propôs eixos em grupos temáticos 
gerenciado por conceitos: “Microclima e planejamento urbano”; “(A)diversidade dos 
espaços livres”; “Cidade e Memória”; “Patrimônio Edificado”; “Tecnologia e produção 
do espaço”, “Saberes e Tradições”. O evento contou com 14 (quatorze) convidados, 
incluindo um internacional, Dr. Jean-Louis Tornatore, da Univesité de Borgnone. O 
grupo de alunos inovou ao mobilizar o evento nas redes sociais, incluindo no Instagram. 
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A edição de 2019 definiu como conceito “Travessia – Ampliando olhares sobre 
paisagem, patrimônio e tecnologias”, e aconteceu no auditório do Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix. Como inovação, a turma discutiu durante o curso a 
demanda de metodologias para a geração de eventos sustentáveis e um grupo de alunos 
trouxe um guia elaborado pela Harvard para a organização de eventos sustentáveis 
https://green.harvard.edu/campaign/sustainable-meeting-and-event-guide. 

Diversas questões resultam deste projeto pedagógico: a experiência de produção de 
textos acadêmicos a partir da pesquisa; a capacidade coletiva de organizar eventos e a 
autonomia discente de gerenciar a própria disciplina como um todo. 

A proposição flexível do “Núcleo Temático”, através da composição de um repertório 
variado, também pode ser considerada inovadora. As disciplinas optativas ofertadas 
objetivam o desenvolvimento do conhecimento multidisciplinar a partir de perspectivas 
atualizadas das temáticas específicas. Assim, os eixos “Conservação Preventiva de 
Bens Culturais”(DIP ACP802); “Teorias sobre Paisagem, Cidade e Meio Ambiente” 
(DIP ACP808); e “Ambiente Construído e Recursos Naturais” (DIP ACP812), abarcam 
as três linhas de pesquisa do programa e podem ser ofertadas a partir de pesquisas 
individuais ou coletivas, desenvolvidas por professores reunidos em uma mesma linha. 
“Tópicos em bens culturais, tecnologia e território I” (DIP ACP809); “Tópicos em bens 
culturais, tecnologia e território II” (DIP ACP809) são disciplinas que podem ser 
oferecidas em blocos únicos ou de forma continuada (I e II), e garantem que professores 
de linhas distintas abordem temas interdisciplinares comuns. A flexibilização dos 
conteúdos permite que os professores abordem temas múltiplos, contemporâneos e 
tangenciados pelas pesquisas em andamento. 

A maioria das disciplinas optativas permite a abordagem em tópicos, determinados por 
subtítulos variáveis em relação ao título específico definido na grade curricular, o que 
garante sua flexibilidade e permite uma oferta mutável de disciplinas em cada semestre 
e dentro do mesmo semestre. Esta diversidade pode ser acompanhada pela apresentação 
do conjunto de optativas oferecidas nos últimos anos 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/ementas-disciplinas-
optativas/), envolvendo questões como “Ciência do incêndio e o ambiente construído”, 
“Tintas modernas na Região de Belo Horizonte”, “Museu territorial para Bento 
Rodrigues” e “Arquitetura Pública – Programa EPIC no Município de Belo Horizonte”, 
ofertadas em 2018; “Arquiteturas para tecnologia da informação: cidades inteligentes”, 
“Estudos sobre iluminação natural e artificial” e “Caracterização da paisagem urbana 
da Lagoinha – diagnóstico e prospecção”, em 2019. 

 

3.3. Ensino à Distância 
Em relação à EAD, o Programa tem desenvolvido projetos de extensão, além de 
projetos na graduação e na especialização. 

Destaca-se na graduação, o projeto coordenado pela Professora Roberta Vieira 
Gonçalves de Souza desde 2010, com foco inicial para o ensino de eficiência energética 
em edifícios comerciais, de serviços e públicos, ampliado em 2012 em relação aos 
edifícios residenciais. O projeto utiliza a plataforma de ensino Moodle disponível na 
Universidade e envolve alunos do Programa a partir do estágio Docência. 

Em relação ao desenvolvimento de ferramentas e metodologias em EAD, destaca-se, 
também, a inserção da bolsista DS-CAPES Ana Carolina de Oliveira Veloso, formada 
em 2010, como membro de um projeto de pesquisa desenvolvido pela Universidade 
Federal do Paraná, fomentado pela Eletrobrás e coordenado pelo Professor Doutor 
Nathan Mendes (UFPR) para o desenvolvimento de plataforma computacional e 
implementação de ensino a distância de simulação termo energética para avaliação de 
eficiência energética de edifícios. 

Além destes projetos, cabe se apontar o trabalho do pesquisador, Prof. Dr. Silvio Pinto 
Ferreira Júnior, que realizou estágio de pós-Doutorado junto ao nosso Programa pelo 
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PNPD - Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento - como bolsista pela 
CAPES, entre 2010 e 2013, atuando também como professor visitante e responsável 
pelo desenvolvimento de uma disciplina a distância, voltada para a pós-graduação, 
sobre o tema “Desenvolvimento Sustentável: Cultura e Meio Ambiente, Movimentos 
Migratórios e Cidades e territórios”. A partir de sua atuação junto ao  Programa de 
Desenvolvimento Sustentável pela FORMEZ – FormAmbiente e Programa de Alta 
Formação da União Europeia (http://www.formez.it) –, em Nápoles, na Itália, iniciou-
se uma discussão para um novo Curso de Especialização, em parceria com a Politécnica 
de Milano, na área do restauro arquitetônico, vislumbrando o uso dos recursos da 
Educação à Distância, o que permitirá não só envolver de forma mais intensiva nossos 
parceiros italianos, mas também aumentar a capilaridade do Programa, atingindo 
localidades no interior do Brasil. 

Atualmente, os cursos de especialização em “Revitalização Urbana e Arquitetônica” e 
“Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplicados ao Ambiente Construído”, 
considerando as plataformas de apoio da UFMG e as resoluções concernentes ao uso 
do EAD em programas latu sensu – Resolução No 13/2018, sobre a oferta de atividades 
acadêmicas curriculares com carga horária a distância nos cursos de graduação e de 
espacialização presenciais e a distância (https://www.ufmg.br/ead/wp-
content/uploads/Resolução-CEPE-UFMG-n.13-2018.pdf) – têm investido em 
plataformas digitais. 

No âmbito da UFMG, a Educação a Distância é coordenada pelo Centro de Apoio a 
Educação a Distância (CAED/UFMG), criado em 2003 (https://www.ufmg.br/ead/). A 
partir de uma articulação em Rede, o CAED oferece cursos de graduação, 
especialização, aperfeiçoamento e atualização. Alguns professores do Programa têm 
atuado nesses cursos, como a Dra. Yacy-Ara Froner que foi coordenadora didática do 
Curso de Especialização em Ensino de Artes, entre 2008 e 2010, a partir do Programa 
Universidade Aberta do Brasil (https://www.ufmg.br/ead/index.php/cursos/cursos-de-
especializacao/ensino-em-artes-visuais/). 

Contudo, o EAD em Programas Acadêmicos stricto sensu da UFMG não é 
normatizado, fazendo com que apenas o suporte de apoio digital para as disciplinas – 
a Plataforma Moodle – seja utilizado para abrigar os programas, conteúdos, arquivos e 
dispositivos de discussão (https://virtual.ufmg.br/minhasturmas/), incluindo distintas 
ferramentas operacionais, incluindo linha de comunicação direta entre alunos e 
professores a partir de mensagens pelo e-mail institucional, chats e fóruns de discussão. 

Dentre as ferramentas disponíveis no sistema no Módulo Funcionalidades, estão 
disponíveis: 

a) Base de dados – o módulo de atividade Base de Dados permite aos 
participantes criar, manter e pesquisar uma coleção de itens. A estrutura dos itens é 
definida pelo professor como uma quantidade de campos. Os tipos de campo incluem 
caixa de seleção, botões de rádio, menu dropdown, área de texto, URL, imagem e 
arquivo enviado. O layout visual de informações ao listar, visualizar ou editar os itens 
da base de dados pode ser controlado por modelos de base de dados. Atividades de base 
de dados podem ser compartilhados entre as turmas como presets, e um professor pode 
também importar e exportar itens de uma base de dados; 

b) Chat - o módulo de atividade chat permite que os participantes possam 
conversar em tempo real. A conversa pode ser uma atividade de uma só vez ou pode 
ser repetida na mesma hora todos os dias ou todas as semanas. Sessões de chat são 
salvas e podem ser disponibilizadas para que todos possam visualizar ou restritas a 
usuários com a capacidade de visualizar os logs de sessão do chat. Chats são 
especialmente úteis quando um grupo não é capaz de se encontrar presencialmente, 
possibilitando reuniões regulares dos alunos participantes de turmas online para que 
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possam compartilhar experiências, leituras e conceitos, como por exemplo em 
trabalhos em equipe; um aluno temporariamente impossibilitado de comparecer 
pessoalmente pode conversar com seu professor ou colegas para acompanhar trabalhos; 
sessão de perguntas e respostas com um orador convidado em um local diferente podem 
ocorrer pelos chats; sessões para ajudar os alunos a se prepararem para testes, 
disponibilizando exemplos de perguntas; 

c) Checklist – permite criar uma lista de progresso a partir dos recursos e 
atividades existentes na turma; 

d) Escolha – o módulo escolha permite ao professor fazer uma pergunta e 
especificar opções de múltiplas respostas. Resultados da escolha podem ser publicados 
depois que os alunos responderem, para comparação de respostas. Uma atividade de 
escolha pode ser usada como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um 
tópico; para testar rapidamente o compreensão dos alunos e para facilitar a tomada de 
decisões do aluno, por exemplo, permitindo os alunos votarem em uma direção para a 
turma; 

e) Ferramenta externa – o módulo de atividade ferramenta externa permite aos 
alunos interagir com os recursos de aprendizagem e atividades em outros sites. Por 
exemplo, uma ferramenta externa pode fornecer acesso a um tipo de atividade nova ou 
materiais de aprendizagem de uma editora. Para criar uma atividade de ferramenta 
externa, é necessário que o provedor da ferramenta tenha suporte a LTI (Learning Tools 
Interoperability) . Um professor pode criar uma atividade de ferramenta externa ou 
fazer uso de uma ferramenta configurada pelo administrador do site. Atividades de 
ferramentas externas diferem de recursos URL em alguns aspectos: as ferramentas 
externas utilizam informações de contexto, ou seja, têm acesso a informações sobre o 
usuário que iniciou a ferramenta, como: a turma, instituição e nome; ferramentas 
externas suportam a leitura, atualização e exclusão de notas associado com a instância 
da atividade e configurações de ferramentas externas criam uma relação de confiança 
entre seu site e o provedor de ferramentas, permitindo uma comunicação segura entre 
eles; 

f) Fórum - o módulo de atividade fórum permite que participantes tenham 
discussões assíncronas, ou seja, discussões que acontecem durante um longo período 
de tempo. Existem vários tipos de fóruns que professor pode escolher, como o fórum 
padrão onde qualquer um pode iniciar uma discussão a qualquer momento; um fórum 
onde cada aluno pode postar apenas uma discussão; ou um fórum de perguntas e 
respostas onde os alunos devem primeiro fazer um post para então serem autorizados 
a ver os outros posts de outros alunos. Um professor pode permitir que arquivos sejam 
anexados aos posts dos fóruns. As imagens anexadas são exibidas no post do fórum. 
Participantes podem assinar um fórum para receber notificações de novos posts do 
fórum. Um professor pode definir o modo de assinatura como opcional, forçado ou 
automático, ou proibir as assinaturas completamente. Se necessário, é possível 
estabelecer um número máximo de postagens num determinado período de tempo; isto 
pode prevenir que alguns indivíduos dominem as discussões. Posts dos fóruns podem 
ser avaliados pelo professor ou pelos alunos (avaliação por pares). As avaliações 
podem ser agregadas para formar uma única nota final a ser gravada no livro de notas. 
Fórums podem atuar como um espaço social para os alunos se conhecerem; anúncios 
sobre a turma (usando um fórum de notícias com assinatura forçada); espaços para 
discutir conteúdos da turma ou os materiais para leitura; espaços para continuar online 
uma discussão iniciada em sala de aula; espaços para discussões entre os professores 
(utilize um fórum oculto); uma central de ajuda onde tutores e alunos podem conseguir 
ajuda; uma área de suporte um-para-um para comunicações particulares entre professor 
e aluno (usando um fórum com grupos separados e um aluno por grupo); para 
atividades de extensão, por exemplo "brainstorms" para alunos sugerirem e avaliarem 
ideias; 
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g) Glossário – o módulo de atividade de glossário permite aos participantes criar 
e manter uma lista de definições, como um dicionário, ou coletar e organizar recursos 
ou informações. Um professor pode permitir que arquivos sejam anexados aos termos 
do glossário. As imagens anexadas são exibidas no termo. Os termos do glossário 
podem ser pesquisados ou listados alfabeticamente ou por categoria, data ou autor. Os 
termos podem por padrão serem aprovados ou depender da aprovação de um professor 
antes de serem visualizadas por alguém. Se o filtro de autoligação do glossário estiver 
ativado, os termos do glossário serão automaticamente vinculados quando as palavras 
e/ou frases do conceito aparecerem na turma. Um professor pode permitir comentários 
nos termos do glossário. Os termos também podem ser avaliados por professores ou 
alunos (avaliação por pares). Avaliações também podem ser agregadas para formar a 
nota final que será registrada no livro de notas. Glossários tem muitos usos, como por 
exemplo: um banco colaborativo de termos chaves; um espaço "apresente-se" onde 
novos alunos adicionam seus nomes e informações pessoais; centralização de dicas ou 
melhores práticas sobre algum item; uma área de compartilhamento de vídeos, imagens 
ou arquivos de som e como recurso de revisão de fatos a serem lembrados; 

h) Laboratório de Avaliação – o módulo de atividade Laboratório de Avaliação 
permite a coleta, revisão e avaliação por pares do trabalho dos alunos. Os alunos podem 
enviar qualquer conteúdo digital (arquivos), como documentos de texto ou planilhas e 
também podem digitar um texto diretamente em um campo utilizando o editor de texto. 
Os envios são avaliados por um formulário de avaliação com critérios múltiplos, 
definidos pelo professor. O processo de avaliação por pares e a compreensão do 
formulário de avaliação podem ser praticados antecipadamente com exemplos de 
envios fornecidos pelo professor, juntamente com uma avaliação de referência. Os 
alunos recebem a oportunidade de avaliar um ou mais dos envios de seus colegas. Os 
envios e os revisores podem ser anônimos, se necessário. Os alunos obtêm duas notas 
em uma atividade de laboratório de avaliação - uma nota pelo seu envio e uma nota 
pela avaliação dos envios de seus colegas. Ambas as notas são registradas no livro de 
notas; 

i) Laboratório Virtual de Programação – o VPL é um módulo de atividade para 
o Moodle que gerencia tarefas de programação e suas principais características são: 
permite editar o código-fonte do programa no navegador; os alunos podem executar 
interativamente os programas no navegador e podem executar testes para revisar os 
programas; permite procurar similaridade entre arquivos e definir restrições de edição 
e evitar colar de texto externo; 

j) Lição – flexível,  este módulo consiste em disponibilizar um certo número de 
páginas. Cada página, normalmente, termina com uma questão e uma série de possíveis 
respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo aluno, ou ele passa para a próxima 
página ou é levado de volta para uma página anterior. A navegação através da lição 
pode ser direta ou complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material que 
está sendo apresentado; 

k) MConf – o MConf permite que o professor crie a partir de links do Moodle 
salas de aula em tempo real usando um sistema de conferência web de código aberto 
para educação a distância; 

l) Pesquisa – o módulo de atividade de feedback permite ao professor criar uma 
pesquisa personalizada para obter feedback dos participantes usando uma variedade de 
tipos de questões, incluindo múltipla escolha, sim / não ou de entrada de texto. 
Respostas de feedback podem ser anônimas, se desejado, e os resultados podem ser 
mostrados para todos os participantes ou restrita a apenas aos professores. Todas as 
atividades de feedback na página inicial do site também podem ser preenchidas por 
usuários não registrados. Atividades de feedback podem ser usadas para avaliações da 
turma, contribuindo para melhorar o conteúdo para os participantes posteriores; para 
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permitir que os participantes se inscrevam nos módulos de turma e eventos; para 
pesquisas com visitantes sobre escolhas de turmas e políticas escolares; para pesquisas 
anti-bullying em que os alunos podem relatar incidentes anonimamente; 

m) Pesquisa de avaliação – o módulo de atividade Pesquisa de Avaliação fornece 
uma série de instrumentos de pesquisa validados que têm sido úteis para avaliar e 
estimular a aprendizagem em ambientes online. Um professor pode utilizá-lo para 
recolher dados dos seus alunos que irão ajudá-lo a aprender sobre a sua turma e refletir 
sobre o seu próprio ensino. Note que estas ferramentas de pesquisa são pré-preenchida 
com perguntas. Os professores que desejam criar o seu próprio inquérito deve usar o 
módulo atividade Pesquisa; 

n) Questionário – a atividade Questionário permite criar e configurar 
questionários com questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou 
falso, correspondência e resposta curta, entre outras; o professor pode permitir que o 
questionário tenha múltiplas tentativas, com questões embaralhadas ou selecionadas 
aleatoriamente de uma categoria do banco de questões; cada tentativa é corrigida 
automaticamente, com exceção das questões dissertativas, e a nota é registrada no livro 
de notas da turma; o professor pode escolher quando e se sugestões, comentários e 
respostas corretas são mostradas aos alunos. Os questionários podem ser utilizados: 
como provas de uma turma; como pequenos testes para tarefas de leitura ou no final de 
um tópico; como prova de revisão usando questões de provas anteriores; para enviar 
comentários imediatos sobre o desempenho e para autoavaliação; 

o) SCORM/AICC – são coleções de especificações que habilitam 
interoperabilidade, acessibilidade e reusabilidade de conteúdo baseado na WEB. O 
módulo SCORM/AICC permite que pacotes SCORM/AICC sejam incluídos na turma; 

p) Tarefa – o módulo de atividade permite a atribuição de um professor para 
comunicar tarefas, recolher o trabalho e fornecer notas e comentários. Os alunos podem 
apresentar qualquer conteúdo digital (arquivos), como documentos de texto, planilhas, 
imagens ou áudio e videoclipes. Alternativamente, ou adicionalmente, a atribuição 
pode exigir dos alunos a digitação do conteúdo diretamente no editor de texto. Uma 
tarefa também pode ser usada para lembrar aos alunos das atribuições 'mundo real' que 
eles precisam para completar off-line, tais como obras de arte e, portanto, não necessita 
de qualquer conteúdo digital. Os alunos podem submeter trabalhos, individualmente 
ou como membro de um grupo. Ao analisar os trabalhos, os professores podem deixar 
comentários de feedback e fazer upload de arquivos, como marcar apresentações dos 
alunos, documentos com comentários ou feedback de áudio falado. Atribuições podem 
ser classificadas de acordo com uma escala numérica ou customizada ou um método 
de classificação avançada, como uma rubrica. Notas finais são registradas no livro de 
notas; 

q) Wiki – o módulo de atividade wiki permite aos participantes adicionar e editar 
uma coleção de páginas da web. Um wiki pode ser colaborativo, com todos podendo 
editá-lo, ou individual, onde cada um tem seu próprio wiki e somente ele pode editar. 
Um histórico de versões anteriores de cada página do wiki é mantido, listando as 
edições feitas por cada participante. Wikis têm muitas utilidades, como: para agrupar 
anotações ou guias de estudo; para os membros de uma faculdade planejarem um 
esquema de trabalho ou agendarem uma reunião juntos; para que os alunos criem 
colaborativamente um livro on-line, criando conteúdo em um tópico definido pelo seu 
tutor; para narração colaborativa ou criação de poesia, onde cada participante escreve 
uma linha ou verso; e como uma revista pessoal para notas de exame ou revisão (usando 
um wiki individual). 

Dentre as ferramentas disponíveis no sistema no Módulo Recursos, estão disponíveis: 
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a) Arquivo – o módulo de arquivo permite que um professor forneça um arquivo 
como um recurso da turma. Sempre que possível, o arquivo será exibido na interface 
da turma, caso contrário, os alunos serão solicitados a fazer o download. O arquivo 
pode incluir arquivos de suporte, por exemplo uma página HTML pode ter incorporado 
imagens ou objetos Flash Um arquivo pode ser usado para compartilhar apresentações 
em aula; para incluir um mini website como um recurso da turma; para fornecer 
arquivos de rascunho de programas de software para que os alunos podem editá-los e 
enviá-los para a avaliação; 

b) Pacote IMS – o pacote de conteúdo IMS é uma coleção de arquivos que são 
empacotados de acordo com um padrão acordado para que eles possam ser reutilizados 
em diferentes sistemas. O módulo do pacote de conteúdo IMS permite que tais pacotes 
de conteúdo sejam carregados como um arquivo zip e adicionados a uma turma como 
um recurso. O conteúdo geralmente é exibido em várias páginas, com navegação entre 
as páginas. Existem várias opções para exibir este conteúdo: em uma janela pop-up, 
com um menu de navegação ou botões. Um pacote de conteúdo IMS pode ser utilizado 
para apresentar conteúdo multimídia e animações; 

c) Livro – o módulo livro permite que professores criem um recurso com diversas 
páginas em formato de livro, com capítulos e subcapítulos. Livros podem conter 
arquivos de mídia bem como textos e são úteis para exibir grande quantidade de 
informação que pode ficar organizada em seções; 

d) Página – o módulo de página permite que um professor crie um recurso de 
página da web utilizando o editor de texto. Uma página pode exibir texto, imagens, 
som, vídeo, links da web e código incorporado, como mapas do Google. As vantagens 
de utilizar o módulo de página em vez do módulo de arquivo incluem o fato da página 
ser mais acessível (por exemplo, para usuários de dispositivos móveis) e mais fácil de 
atualizar. Uma página pode ser utilizada para apresentar os termos e condições de uma 
turma ou um resumo do programa da turma e para incorporar vários vídeos ou arquivos 
de som juntamente com algum texto explicativo; 

e) Pasta – o módulo pasta permite ao professor exibir um número de arquivos 
relacionados dentro de uma pasta única, reduzindo a rolagem na página da turma. A 
pasta zipada pode ser carregado e descompactada para exibição, ou uma pasta vazia 
criada e arquivos enviados para ela. A pasta pode ser usado para uma série de arquivos 
em um tópico, por exemplo, um conjunto de documentos de exame passados em 
formato pdf; para prover um espaço compartilhado de upload para professores na 
página da turma (mantendo a pasta oculta para que só os professores possam vê-la); 

f) Rótulo – um rótulo permite que texto e imagens possam ser inserido no meio 
dos links de atividades na página da turma. Rótulos podem ser utilizados para separar 
uma lista de atividades com uma cabeçalho ou uma imagem; para exibir um som 
incorporado ou vídeo diretamente na página da turma e para adicionar uma descrição 
breve a uma seção de uma turma; 

g) URL – o módulo de URL permite que um professor forneça um link de web 
como um recurso da turma. Qualquer coisa que esteja livremente disponível on-line, 
como documentos ou imagens, pode ser vinculada; URL não tem que ser a home page 
de um site. URL de uma página web em particular pode ser copiado e colado ou um 
professor pode usar o seletor de arquivo e escolher um link de um repositório, como 
Flickr, YouTube ou Wikipédia (dependendo de qual repositórios estão habilitados para 
o site). Há uma série de opções de exibição para URL, como incorporado ou aberto em 
uma nova janela e opções avançadas para transmitir informações, como o nome de um 
aluno para URL, se necessário. URLs também podem ser adicionados a qualquer outro 
tipo de recurso ou atividade através do editor de texto. 
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A Plataforma Moodle, disponibilizada tanto para a graduação quanto para a Pós-
Graduação na UFMG, é uma ferramenta importante de EAD para a exploração de 
conteúdos que colabora e complementa as atividades presenciais.   
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IV-   Oferta e demanda 
 
Entrada anual de mestrado: 24 vagas 
Entrada anual de doutorado: 24 vagas 
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V-   Infraestrutura 

 
5.1. Laboratórios 
 
Em termos de infraestrutura, o Programa tem à sua disposição não só os recursos 
criados e mantidos pelo próprio Programa, mas também se beneficia da excelente 
estrutura oferecida pelas Unidades que o mantém, bem como pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), uma das mais bem equipadas do país. Há, portanto, uma 
estrutura laboratorial de suporte básico, ligada às Unidades que participam diretamente 
do Curso, e uma estrutura laboratorial de suporte amplo, abrangendo a Universidade e 
a Escola de Arquitetura. Passa-se a seguir, à descrição da rede de laboratórios de 
suporte básico que podem ser utilizados. 

5.1.1. Laboratórios da Escola de Arquitetura 

1.1. Laboratório de Pesquisa Tecnológica em Materiais e Construção (LPT) - 
http://www.arq.ufmg.br/lpt/ 

Reúne catálogos técnicos de materiais e/ou componentes construtivos, amostras de 
materiais e de sistemas construtivos. Classifica os lançamentos de fabricantes de 
materiais de todo o país e os coloca à disposição do público técnico em arquitetura, 
urbanismo, engenharia civil e áreas afins, para consulta e pesquisa. Assim, o LPT 
organiza e disponibiliza a enorme gama de informações sobre os diversos materiais e 
técnicas construtivas disponíveis no mercado nacional e internacional, atendendo 
professores e alunos da Universidade, bem como o público externo. Para tanto, o 
Laboratório participa regularmente de uma série de eventos nacionais e internacionais, 
tais como: FEICON (Feira Internacional da Construção Civil,  São Paulo); FEHAB 
(Feira da Habitação,  São Paulo); CONSTRUSHOW (Feira da Construção do Estado 
de Minas Gerais, Belo Horizonte); EXPOREVESTIR (Feira da Indústria de 
Acabamentos da América Latina, promovida anualmente pela ANFACER); ENTAC 
(Encontros Nacionais da Tecnologia do Ambiente Construído); SIBRAGEC 
(Simpósios Brasileiros de Qualidade e Produtividade do Ambiente Construído); 
NUTAU (Seminários Internacionais do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo da USP). No LPT encontra-se disponível um acervo de 
amostras, desde as mais novas tecnologias até as primeiras telhas e tijolos de Belo 
Horizonte.  

1.2. Núcleo de Pesquisas em materiais Sustentáveis - NPMS. 
http://www.arq.ufmg.br/lpt/laboratorios-compartilhados/ 

O NPMS está situado na Fazenda Modelo da UFMG e faz parte dos laboratórios de 
ensino e pesquisa do Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do 
Urbanismo – TAU e pertence à Escola de Arquitetura desde 2014. A localização da 
Fazenda na cidade de Pedro Leopoldo, a 35 km do setor norte da cidade de Belo 
Horizonte e circunvizinha a Confins, que é porta de entrada do Estado de Minas Gerais, 
permite vislumbrar a sua importância em relação às atividades de pesquisa, ensino e 
extensão da UFMG. No NPMS têm sido desenvolvidas atividades de ensino e pesquisa. 
No ensino, o laboratório tem sido utilizado como canteiro experimental para disciplinas 
da graduação e da especialização. Projetos financiados pela FAPEMIG e por empresas 
mineradoras e da construção civil apoiam o laboratório, com a aquisição de 
equipamentos, adquiridos por meio de agências de editais e projetos privados, com 
destaque para: prensa de produção de blocos capacidade 40t; balanças de precisão com 
capacidade 5 kg e 100 kg; betoneira de 120 L para produção de argamassas e concretos; 
depósito para guarda de materiais secos; equipamento para análise granulométrica 
(agitador) e peneiras; vidrarias para análises de caracterização; e uma copa equipada 
com frigobar e micro-ondas. 

1.3. Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABCON)- 
http://www.arq.ufmg.br/tau/labcon/ 
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O LABCON tem por objetivo fornecer apoio experimental às práticas das disciplinas 
de graduação e de pós-graduação, bem como às pesquisas conduzidas na área do 
conforto ambiental, com enfoques voltados para o planejamento sustentável, economia 
de energia e monitoramento ambiental, tanto na escala urbana quanto na do edifício. 
Através de seus equipamentos e instrumentação, possibilita a medição in loco e/ou a 
simulação, através de modelos físicos ou computacionais, das condições de conforto 
no Ambiente Construído, como base para as análises de desempenho de projeto, de 
avaliação pós-ocupação e avaliação de conformidade à normalização concernente, 
tanto técnica (normas brasileiras), quanto locais (legislações municipais de uso do solo 
e edificação).  O LABCON conta, atualmente com uma instrumentação de ponta, capaz 
de suportar pesquisas direcionadas às áreas de Conforto Térmico, Conforto Luminoso, 
Conforto Acústico, Análise termo-energética de ambientes e ventilação, Iluminação 
natural e artificial, além de manter uma estreita colaboração com o LPT, uma vez que 
a base de dados sobre as características termofísicas, acústicas e/ou luminosas dos 
materiais e componentes construtivos é de fundamental importância para a análise de 
desempenho em conforto ambiental. O Laboratório participa regularmente dos 
seguintes eventos: ENCAC (Encontros Nacionais sobre Conforto no Ambiente 
Construído); ENTAC (Encontros Nacionais da Tecnologia do Ambiente Construído); 
NUTAU (Seminários Internacionais do Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo da USP); ICUC (International Conferences on Urban 
Climate; PLEA (International Conferences on Passive and Low Energy Architecture). 
No caso das quatro últimas edições do ENCAC e do ENTAC, os maiores congressos 
da área de Tecnologia do Ambiente Construído no país, a profa Roberta Vieira tem tido 
o papel como coordenadora científica dos mesmos. 

1.4.  Laboratório de Estudos Integrados em Arquitetura, Design e Estruturas (LADE) - 
http://www.arq.ufmg.br/lade/ 

O Laboratório de Estudos Integrados em Arquitetura, Design e Estruturas é um Grupo 
de Pesquisa que surgiu de uma iniciativa interdepartamental estabelecida através de 
acordo de trabalho em conjunto, firmado entre o Departamento de Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo (TAU), da Escola de Arquitetura, e o Departamento de 
Engenharia de Estruturas, da Escola de Engenharia (DEES), ambos da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Visa desenvolver pesquisas que evidenciem as interfaces 
existentes entre as três áreas do conhecimento, compreendendo e aperfeiçoando o 
potencial desta integração e os limites de sua aplicação, desenvolvendo trabalhos do 
grupo interdisciplinar, que envolve professores, pesquisadores e bolsistas graduados e 
estudantes das áreas do design, arquitetura e engenharia.  A maioria dos pesquisadores 
participantes do Grupo vem trabalhando em conjunto desde 2003, buscando atender às 
necessidades de aumento da competitividade de empresas moveleiras do Estado de 
Minas Gerais, por meio da redução do comprometimento ambiental decorrente das 
atividades produtivas, da otimização de processos e da melhoria da qualidade de 
produtos, através da implantação de metodologias de design e de processos de 
certificação. Os seus objetivos são: integrar as pesquisas relacionadas à área do design 
desenvolvidas em ambos departamentos; explorar as interfaces entre as áreas de 
Arquitetura, Design e Engenharia; aprimorar a prática da interdisciplinaridade e 
propiciar o desenvolvimento de atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. 
Suas linhas de pesquisa são: Ecodesign e Ecoeficiência; Building Design; Design para 
Sustentabilidade; Design e Conformidade de Móveis; Análise Sensorial, Conforto e 
Identidade; Ergonomia e Usabilidade; Prospectiva. O espaço reservado ao LADE está 
equipado com diversos instrumentos adquiridos com recursos de projetos de pesquisa 
financiados pela FINEP, CNPq e FAPEMIG. Desde 2007, desenvolve internamente o 
Manual da Qualidade do Laboratório (a partir da Norma NBR ISO / IEC 17025). 

1.5. Canteiro Experimental 

O Canteiro Experimental é um Programa da Escola de Arquitetura, vinculado à 
graduação e à pós-graduação, que tem por objetivo promover uma vivência real da 
produção de técnicas construtivas, com enfoque primordial para as técnicas de 
arquitetura de terra, tanto pelas relações de sustentabilidade quanto pela importância 
na preservação das construções do século XVI ao XVIII. É um espaço aberto à 
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experimentação de técnicas e sistemas construtivos convencionais, alternativos e 
históricos, a partir de disciplinas e projetos de pesquisa e de extensão. Coordenado pelo 
professor Marco Antonio Rezende, os projetos desenvolvidos no Canteiro 
Experimental têm dado suporte às atividades Cátedra UNESCO de Arquitetura de 
Terra, incluindo testes e protótipos executados em taipa de pilão, pau-a-pique e adobe. 

1.6. Oficina de Experimentações e Modelos Prof. Cuno Roberto Lussy - 
http://www.arq.ufmg.br/rcesar/pmdvw/02.html 

Objetiva dar suporte à execução de modelos tridimensionais e experimentações de 
técnicas de visualização do espaço a partir de múltiplos meios. Estudantes da graduação 
e/ou pós-graduação podem usar suas dependências e equipamentos como complemento 
de atividades das aulas. As práticas de oficina variam segundo as necessidades nas 
disciplinas e no desenvolvimento de pesquisas. A Oficina oferece cursos específicos 
para habilitação nas atividades correlatas ao uso   e   adestramento em   equipamentos 
para execução de modelos, maquetes   e experimentos   de   registro (fotos, vídeo, 
processamento digital). Também presta serviços para a comunidade, de modo integrado 
com as pesquisas em andamento. Essa prestação de serviços inclui a   execução de 
maquetes em escala, experimentos com prototipia, registro e processamento de 
imagens geradas a partir de modelos tridimensionais em múltiplos meios. 

1.7. Laboratório de Foto-documentação Prof. Sylvio de Vasconcellos - 
http://www.arq.ufmg.br/museu/index.php/laboratorio-de-fotodocumentacao-sylvio-
vasconcellos 

Criado nos anos 1950, o Laboratório tem desempenhado importante papel na área de 
pesquisa da história da arquitetura, registrando, dentro dos mais altos parâmetros de 
qualidade técnica e estética, a arquitetura mineira tradicional e contemporânea. 
Funcionando também como um centro de excelência da fotografia e muitas vezes 
premiado, o Laboratório desenvolveu pesquisas importantes, tais como o FOCO 
MOBILE, o BRUM DE MADDER metalizado (processo de viragem) e o Sistema 
FORMALC preservador de películas fotográficas. Atualmente, o Laboratório conta 
com laboratórios fotográficos completos preto e branco e colorido, 10 máquinas 
fotográficas profissionais analógicas, uma série de lentes e teleobjetivas, 3 máquinas 
digitais, 3 computadores e uma ilha de edição de vídeo.  Aqui cabe destacar também o 
importante acervo, constituído por cerca de 25.000 fotogramas, contemplando o 
levantamento de, praticamente, toda a arquitetura colonial mineira, arquitetura das 
primeiras décadas de Belo Horizonte e exemplares da arquitetura moderna brasileira 
em seus primórdios, que constitui rica fonte para pesquisas na área da história e do 
patrimônio, e que vem sendo recuperado e digitalizado com o apoio da FAPEMIG e do 
Arquivo Público Mineiro. 

1.8. Centro de Experimentação, Treinamento e Prestação de Serviços (CETEPS) - 
https://www.ufmg.br/polojequitinhonha/projeto/centro-de-experimentacao-
treinamento-e-prestacao-de-servicos-ceteps/ 

É o centro responsável pelas atividades de extensão do Dep. de Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo (TAU),  tendo como objetivos: a elaboração de serviços 
de arquitetura e urbanismo para entidades que defendem os interesses das comunidades 
carentes e que não dispõem de recursos para procurar profissionais de arquitetura, quer 
sejam essas entidades associações de moradores, associações de apoio humanitário de 
origem religiosa, filantrópica ou institucional, organizações não governamentais em 
geral (ONGS) ou ainda prefeituras municipais e demais órgãos governamentais que 
trabalham na área social; o treinamento dos alunos graduandos em arquitetura e 
urbanismo nas diversas áreas práticas concernentes à arquitetura, ao planejamento 
urbano e à construção civil; o treinamento dos estudantes de graduação e pós-graduação 
nas diversas tarefas práticas da área.  Embora voltado basicamente para atividades de 
extensão, a importância do CETEPS para o Programa se dá pela grande 
inserção/vínculo com comunidades onde as atividades de pesquisa desenvolvidas. 
Nesse sentido, a experiência do CETEPS, com mais de 100 projetos executados para 
comunidades carentes em vários anos de atuação, torna-se uma memória técnica 
operacional muito importante. A Universidade, através do CETEPS, bem como a 
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Escola de Arquitetura e o Programa, tem tido uma presença extensionista constante no 
atendimento e assessoria técnica, transformando o Centro num espaço importante de 
integração entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

1.9. Laboratório de Arquitetura Pública (LAP) - 
http://www.arq.ufmg.br/site/v2/pesquisa/laboratorios/ 

Fundado em 2007, vincula-se diretamente ao Programa, tendo como finalidade o 
desenvolvimento de pesquisa básica, aplicada e tecnológica em áreas especializadas 
relacionadas ao Ambiente Construído e ao Patrimônio Natural e Cultural, notadamente 
nas áreas de habitação popular, planejamento urbano e ambiental e patrimônio cultural.  
O LAP foi criado para promover a integração entre os docentes dos diversos 
departamentos e Unidades envolvidos no Programa, bem como aquela entre os níveis 
de graduação e de pós-graduação, nas atividades conjuntas de extensão universitária 
que contribuam para o desenvolvimento da abordagem interdisciplinar. Para tanto, o 
LAP tem como atribuições planejar, implementar e administrar ações que garantam sua 
finalidade; promover e apoiar, em colaboração com Universidades e Centros de 
Pesquisa, estudos e pesquisas em áreas relacionadas ao Ambiente Construído  e ao 
patrimônio; estabelecer e divulgar normas gerais de uso de seus equipamentos e do 
espaço físico sob sua administração, fiscalizando o seu cumprimento; prestar 
assistência técnica aos usuários dos serviços e dos recursos sob sua administração; 
organizar e promover atividades de treinamento e de extensão universitária nas áreas 
que lhe competem, isoladamente ou em colaboração com outras instituições; manter 
operacionais os recursos que, por aquisição, doação, convênio ou comodato, forem 
alocados ao Laboratório. Cabe destacar a ampliação crescente da infraestrutura, com a 
captação de projetos de pesquisa e extensão.  Assim, por exemplo, o LAP foi 
contemplado pelo Programa PROEXT do MEC, utilizados em infraestrutura e bolsas.  
Além disso, o Projeto Mestres Artífices, pesquisa encomendada pelo 
MONUMENTA/IPHAN, levou a aquisição de uma série de equipamentos, disponíveis 
aos alunos de graduação e de pós-graduação. 

1.10. Laboratório da Paisagem - https://www.lapeaufmg.com 

O Laboratório da Paisagem reúne pesquisadores que desenvolvem pesquisas sobre os 
aspectos referentes aos espaços urbanos e rurais que se implantam sobre uma 
superfície, um fragmento do meio ambiente, a paisagem. O Laboratório da Paisagem, 
iniciado em 1997, constitui um Núcleo de Pesquisas em Desenho Ambiental inserido 
no diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico-CNPq. Tem como objetivos construir um arcabouço um 
conceitual metodológico para o desenvolvimento autossustentável sobre a paisagem, 
estudar a evolução e os padrões de morfologia urbana de cidades brasileiras e aprimorar 
o corpo de pesquisadores para atuação em planos de desenvolvimento habitacionais e 
planejamento regional, com repercussões no ensino de graduação e pós-graduação. O 
trabalho contínuo do grupo de pesquisa em Desenho Ambiental contribuiu para a 
abertura de novas perspectivas para a pesquisa na área de planejamento urbano em 
nossa Universidade, o que tem sido conseguido por meio da realização de vários 
projetos de pesquisa. O Laboratório se estabelece em 2008 para coordenar o núcleo de 
Belo Horizonte da pesquisa denominada Sistema de Espaços Livres e a Constituição 
da Esfera Contemporânea nas Metrópoles Brasileiras, que integra a rede de pesquisa 
nacional (QUAPA/SEL). 

1.11. Laboratório do Núcleo de História da Ciência e da Técnica (NEHCIT) - 
http://www.arq.ufmg.br/nehcit/ 

Criado em 1999, no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em 2005 
passa a compor o rol de laboratórios da Escola de Arquitetura da UFMG. Tem por 
objetivo impulsionar pesquisas, fomentar discussões e projetos relativos à história da 
ciência e da técnica, estabelecendo intercâmbio acadêmico com núcleos, associações e 
pesquisadores de áreas afins. Como desdobramento de suas atividades, surgiram os 
grupos de pesquisa "Texto e Imagem' e "Cosmopolita", com a produção em várias 
parcerias com instituições públicasO NEHCIT é aberto à participação de todos os 
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alunos, docentes e pesquisadores interessados em desenvolver atividades de pesquisa 
e de ensino e é sediado na sala 411 da Escola de Arquitetura da UFMG. 

2. Laboratórios da Escola de Belas Artes 

Com sua tradição na área de conservação de bens móveis e integrados, a Escola de 
Belas Artes oferece uma ampla rede de laboratórios disponíveis para o Programa.  
Atualmente, cinco laboratórios especializados atendem ao Programa, a partir da 
participação – como membros ou coordenadores - de docentes que pertencem ao seu 
quadro. 

2.1. Laboratório de Ciências da Conservação (LACICOR) - http://lacicor.eba.ufmg.br 

O LACICOR foi criado em 1980, como suporte científico às atividades de 
conservação-restauração CECOR e também como espaço didático para disciplinas da 
graduação e da pós-graduação.  Apresenta, atualmente, um perfil diferenciado e um 
espectro mais amplo de atividades relativamente às suas características originais. É 
atualmente um dos mais bem equipados laboratórios da área da Ciência da Conservação 
da América Latina, com equipamentos de ponta para a análise científica de bens 
culturais, bem como para pesquisa em conservação preventiva. Pela sua abrangência e 
pioneirismo, desempenha hoje o papel de líder nacional da Rede de Ciências, 
Tecnologia e Conservação Integrada de Bens Culturais (RECICOR), referência na área 
de pesquisa em conservação e restauração de bens culturais. Lançada em 2004, a 
RECICOR contabilizou 18 projetos e uma verba de R$ 2,1 milhões. Desse montante, 
R$ 1,1 milhões foram destinados à rede de pesquisa coordenada pelo professor Luiz 
Antônio C. Souza, sendo cerca de R$ 300 mil reservados ao LACICOR. O projeto 
permitiu fortalecer um programa de qualificação de pessoal, estimulando a promoção 
de uma visão global da conservação e restauração de bens culturais e redimensionando 
o papel do cientista que atua na área. O projeto consolidou o uso técnicas modernas de 
caracterização, especificação e avaliação de materiais utilizados na recuperação, 
conservação e restauração de objetos e edificações, contemporâneos ou antigos. A 
ênfase dos trabalhos realizados pelo LACICOR é dada aos processos não-destrutivos, 
como ultrassonografia e laser, evitando-se a todo custo aquelas técnicas destrutivas - 
relacionadas a processos mais invasivos, como raspagem de paredes e coletas de 
fragmentos de obras de arte. Dentre seus equipamentos/instrumentação mais 
importantes, citamos os seguintes: 1 cromatógrafo gás-líquido (para análise de 
materiais orgânicos); 1 espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier 
(para micro-análise de materiais orgânicos, sais, pigmentos, vernizes, etc.); 1 
microscópio de luz polarizada e 1 microscópio de fluorescência ultravioleta, com 
dispositivos de tomada de fotomicrografias, digital e analógico; 1 câmara de 
envelhecimento acelerado Xenotest 150S (para simulação de condições ambientais 
adversas); 1 equipamento de raios-X portátil. 

2.2. Laboratório de Documentação Científica por Imagem (iLAB) 

O iLAB tem por objetivo desenvolver pesquisas relacionadas aos protocolos, métodos 
e aplicação de fotografias em alta resolução; na faixa do visível com gerenciamento de 
cores; infravermelho; infravermelho falsa cor; fluorescência de ultravioleta; imagens 
radiográficas; estudo colorimétrico aplicado; e digitalização em alta resolução de 
filmes fotográficos e materiais opacos. É também atividade do Laboratório a realização 
do tratamento digital das imagens através de softwares específicos e também realizar a 
organização de imagens digitais através de softwares com alta capacidade de 
catalogação e que permita a inclusão de metadados. Toda a documentação pode ser 
gerada em formato digital e em formato impresso, ambos com controle cromático 
através de ferramentas de gerenciamento de cores. Este laboratório tem como objetivo 
promover e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tanto para 
demandas internas da UFMG como também atendendo a parcerias externas à UFMG. 
Funcionando no 1º andar do CECOR, bloco 4 da EBA, o iLAB possui uma extensa 
infraestrutura, composta por equipamentos adquiridos por meio de editais de agências 
de fomento e a partir da implantação do Curso de Conservação-Restauração de Bens 
Culturais Móveis pelo REUNE. 

2.3. Laboratório de Conservação-Restauração de Pintura (LaP) 
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O Laboratório de Conservação e Restauração de Pinturas dedica-se ao ensino, pesquisa 
e projetos de extensão relacionados com a conservação e restauração de pinturas em 
sentido amplo. Para tanto, consideramos a manutenção de parcerias e/ou colaboração 
de outros laboratórios, tais como: Lacicor, iLab, Laboratório de Conservação e 
Restauração Esculturas, Laboratório de Conservação e Restauração de Papel, além do 
Centro de Conservação e de Restauração de Bens Culturais Móveis - Cecor. 
Funcionando em Laboratório-atelier no segundo andar do prédio do Cecor, o LaP conta 
com um espaço físico no qual estão instaladas estruturas para sucção do ar beneficiando 
o uso de solventes de maior toxidez, armários para armazenamento de materiais e 
equipamentos, mesas de trabalho com bancos, uma sala reservada a aplicação de 
vernizes e produtos mais tóxicos. O LaP, por meio de parcerias com outros laboratórios, 
está capacitado a desenvolver investigações, projetos e consultorias relacionadas a bens 
integrados em bens culturais edificados. 

2.4. Laboratório de Conservação-Restauração de Escultura (LaboRE) 

Este laboratório tem como objetivo apoiar a pesquisa através dos grupos de pesquisa 
dos docentes, bem como de pesquisas relacionadas à Iniciação Científica e projetos de 
Pós-graduação - Mestrado e Doutorado - desenvolvidos por docentes e discentes. O 
LaboRE trabalha integrado com o Grupo de pesquisa “Imagem e Preservação” e com 
o Centro de Estudos da Imaginária Brasileira - CEIB. O Laboratório apresenta um 
conjunto específico e adequado de equipamentos necessários para o desenvolvimento 
de estudos, pesquisas, intervenções e manuseio das obras. Dentre eles um desktop 
acoplado ao Microscópio Estereoscópico e um monitor de televisão (que transmite a 
imagem tanto do computador quanto do microscópio), permitindo a visualização e 
consequente discussão dos exames realizados “in loco” por um grupo maior de 
acadêmicos, pesquisadores e professores. Outros equipamentos que podemos listar são 
as lupas de mesa com luz, negatoscópio, microretíficas, furadeiras, lixadeiras, 
compressor de ar, aspirador de pó, espátulas térmicas e ar quente, secador, aquecedores 
elétricos móveis e aparelhos para banho-maria, umidificadores, agitador magnético, 
balança mecânica e de precisão, suporte giratório para esculturas e um carrinho para 
locomoção e transporte da obra. Além disso, temos um quadro de ferramentas 
composto por alicates, martelos, serra de mão, réguas, um conjunto de chave de fenda 
em tamanho variado, serrote, trena, metro e nível, sargentos de madeira e metal. 

2.5. Laboratório de Conservação Preventiva (LACONPRE) 

Objetiva desenvolver e apoiar atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de 
Conservação Preventiva e Gerenciamento de Riscos ao Patrimônio Cultural, 
trabalhando de forma inter e transdisciplinar,  integrada a outros laboratórios da UFMG 
- especialmente o LACICOR - Laboratório de Ciência da Conservação  e de instituições 
da área de Preservação do Patrimônio Cultural. Diversos projetos coordenados pelos 
docentes do Laboratório nos últimos anos vêm promovendo a interação entre a 
Universidade, a sociedade e a cidade, e atuando também na prestação de serviços 
técnicos especializados, cabendo destacar: Consultorias técnicas na área de 
Conservação Preventiva e Gerenciamento de riscos – IBRAM, Museu Lasar Segall, 
Casa Fiat de Cultura, Museu de Arte Assis Chateubriand, Fundação Iberê Camargo, 
Base 7 Projetos Culturais, Rede de Museus da UFMG. Colaboração e parcerias com 
instituições da área da Preservação do Patrimônio Cultural: IPHAN, IBRAM, 
SUMAV-SECULT/MG, CBBM-MG. Eventos técnico científicos: Encontro da 
ANTECIPA (2018); International Symposium on Heritage Science: the Role of 
Research Infrastructures (2018); International Workshop ‘Managing Indoor Climate 
Risks (2016); Seminário Patrimônio Cultural – Perspectivas (2016). Sua infra estrutura 
conta com uma aala localizada no 2º andar do CECOR - Centro de Conservação-
Restauração de Bens Culturais, na Escola de Belas Artes, equipada com mesas, 
cadeiras, armário, prateleiras, bancada com pia e equipamentos diversos utilizados para 
monitoramento e gerenciamento ambiental de coleções, como luxímetros, termômetros 
e câmara termográfica. 

 

3. Laboratórios da Escola de Engenharia 
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3.1. Centro de Pesquisas em Conservação e Durabilidade (CPCD) 

Foi estruturado no sentido de desenvolver métodos e técnicas para a conservação, 
restauração e solução de patologias tanto em construções contemporâneas como 
antigas. É constituído basicamente por quatro laboratórios: 

3.1.1. Laboratório de Ensaios Especiais do Departamento de Engenharia de Materiais 
e Construção Civil 

Este laboratório é destinado somente à realização de ensaios de pesquisas científicas, 
sobretudo no que se relaciona à realização de ensaios não destrutivos de materiais e/ou 
componentes utilizados ou passíveis de utilização na construção do Ambiente 
Construído. Possui distintos equipamentos, adquiridos por meio de agências de 
fomento, projetos e programas da UFMG, destacando-se: aparelho de frequência 
ressonante, para determinação de módulo de elasticidade dinâmico; prensa universal 
(tração, compressão, flexo-tração), totalmente instrumentada, com capacidade de 10tf, 
com dispositivos para medida de deformação em materiais frágeis (LVDT) e 
elastômeros; prensa universal (tração, compressão, flexo-tração), com capacidade de 
500kgf, com categorias de 50, 100 e 500kgf; aparelho de ultrassonografia para concreto 
e materiais afins; torno adaptado para ensaios de torção; software Cambrige Materials 
Selector; microscópio ótico de platina invertida; forno de micro-ondas, além de 
computadores. 

3.1.2. Laboratório de Durabilidade dos Materiais 

Destinado somente à realização de ensaios de pesquisas científicas no que tange à 
durabilidade (avaliação de desempenho, conservação, etc.) dos materiais usualmente 
utilizados ou de possível utilização no Ambiente Construído. Possui os seguintes 
equipamentos: Mufa climática; Autoclave especial; Câmara climática FANEM; Prensa 
VERSAT 500; Aparelho ultrassom PUNDIT; Profometer PROCEQ; Canin PROCEQ; 
Resistivimeter PROCEQ; Permeabilímeter PROCEQ; Pull Off TESTER; Esclerômetro 
Série N e Série P PROCEQ; Prensa SERNO de Compressão Controlada MTS 
capacidade de 300 tf com acessórios, destinada somente à realização de ensaios de 
pesquisas científicas. 

3.1.3. Laboratório de Materiais Metálicos 

Laboratório que desenvolve pesquisas e presta consultoria sobre o comportamento de 
materiais metálicos utilizados, ou de possível utilização, na construção do Ambiente 
Construído. Equipamentos: prensa universal (tração, flexão e compressão) para 100tf, 
com categorias de 10-20-50-100tf; prensa universal (tração, flexão e compressão) para 
10tf, com categorias de 2-5-10tf e sistema para a aquisição de dados para 10 a 120 
canais; máquina de ensaio de impacto; máquina para teste de arrancamento (pull off 
tester); máquina para teste de arrancamento mediante uso de pastilhas metálicas (pull 
off tester); extensômetro com precisão de 0,01mm; pórtico metálico de capacidade de 
120tf, com largura livre de 250 com e altura de 280cm, para realização de ensaios de 
verdadeira grandeza em alvenarias e tubos de concreto de diâmetros mais elevados; 
anéis aferidores de compressão e tração à base de mercúrio de 100 e 200tf; arcos 
dinamométricos de compressão com capacidade de 6,60 e 100tf. 

3.1.4. Laboratório de Concreto 

Laboratório que desenvolve pesquisas e presta consultoria sobre qualidade e adequação 
do concreto armado e argamassas, composta pelos seguintes equipamentos: máquina 
para abrasão; mesa flow table; aparelho para confecção de argamassa; balanças de 
diferentes capacidades; câmara para cura com vapor; betoneiras com capacidade de 85 
litros (marca Richier), de 320 litros; agitadores de peneiras para agregado graúdo; 
agitadores de peneiras para miúdo; conjuntos slump-test completos; vibrador para 
concreto; aparelhos esclerômetros; aparelho para medir ar incorporado; aparelho 
speedy, com acessórios; aparelho completo Agulha de Vicat; aparelho Vebê; Aparelho 
densidade Blaine; permeabilímetro para ensaios diversos; estufa com circulação 
forçada de ar até 200oC; mufla até 1400oC; autoclave; yanque de aquecimento; 
acômetro. 
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4. Instituto de de Ciências Biológicas 

4.1. Grupo GERA - Grupo de Estudos de Recuperação Ambiental 

O laboratório de pesquisa do Grupo de Estudos de Recuperação Ambiental (Gera) do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG tem atuado de forma efetiva na área 
interdisciplinar de pesquisa de recuperação de áreas degradadas, a partir da ciência da 
restauração ecológica. 

5.  Laboratórios da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Centro de Estudos Urbanos (CEURB) 

Criado em 1992, esse centro reúne professores de vários departamentos e faculdades 
da Universidade. Também tem se constituído em referência importante nos estudos 
sobre a evolução urbana de Belo Horizonte para técnicos e especialistas de outras 
instituições. O objetivo principal do CEURB é fazer um levantamento de teses, 
dissertações e monografias relacionadas a fatos históricos, culturais, políticos, 
urbanísticos, sociológicos e comportamentais da vida em Belo Horizonte. As pesquisas 
recebem o apoio do CNPq, da FAPEMIG e da Fundação João Pinheiro. Scientia & 
Technica (Grupo de Teoria e História da Ciência e da Tecnologia) É composto por 
professores de vários departamentos e áreas do conhecimento 
(www.fafich.ufmg.br/~scientia) e tem como objetivos principais desenvolver e 
estimular atividades interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão em História e 
Filosofia da Ciência e da Tecnologia. O estudo da história e teoria da ciência e das 
técnicas é fundamental para a preservação e conservação adequadas dos objetos e 
construções, e é uma área de conhecimento que exige a interdisciplinariedade para o 
seu avanço. Nesse sentido, a existência desse grupo com vários pesquisadores e 
infraestrutura de apoio é um aspecto relevante para o enriquecimento da pós-graduação 
proposta. 

6.  Laboratórios do Museu de História Natural e Jardim Botânico – UFMG 

LAPA-CECRE – Laboratório de Arqueometria e Preservação em Arqueologia do 
CECRE-MHNJB - https://www.eba.ufmg.br/conservacao/?page_id=333; 

O LAPA tem por objetivo apoiar e divulgar atividades de pesquisa, ensino e extensão 
na área de conservação de acervos arqueológicos. No âmbito de suas atividades de 
ensino, o LAPA acolhe disciplinas práticas e teóricas da área de Conservação-
Restauração de Arqueologia, integrando docentes, discentes e monitores, além de 
atender, igualmente, à demanda do Programa de Pós-Graduação. A preservação de 
acervos arqueológicos demanda uma ação integrada entre pesquisadores de diversas 
áreas. Nesse campo, a interdisciplinaridade promove a excelência em todos os níveis, 
tanto no estudo do artefato e sua contextualização cultural – extraindo dele, portanto, 
as informações necessárias à sua compreensão –, quanto em relação à sua integridade 
física – a partir de intervenções de conservação e restauração. 

 

5.2. Recursos de Informática 
 
Recursos de Informática na UFMG: A UFMG é um dos nós da rede de internet no país, 
possuindo supercomputadores; conexão rápida e vários laboratórios de informática nas 
unidades acadêmicas; e um portal corporativo. 

O LCC – Laboratório de Computação Científica da UFMG – centraliza as diretrizes de 
informática da UFMG, fazendo com que todos os Programas de Pós-Graduação e os 
Cursos de Graduação, bem como os setores administrativos da Universidade sejam 
assistidos. Criado em 1981 com a missão de oferecer apoio computacional às atividades 
de ensino e pesquisa, desde sua fundação esteve ligado à rede BitNet (Because It’s 
Time Network) que, juntamente com um computador IBM 3270, disponibilizado pelo 
LCC, permitindo aos usuários trocar mensagens com instituições de pesquisa e 
universidade ao redor do globo. 
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Em outubro de 1997 foi inaugurado no LCC o CENAPAD/MG, o Centro Nacional de 
Processamento de Alto Desempenho em Minas Gerais. O CENAPAD foi um dos oito 
centros que compõem a rede de supercomputação instituído pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e coordenada pelo Sistema Nacional 
de Processamento de Alto Desempenho (SINAPAD). Em 2014, o ex-reitor da UFMG, 
professor Dr. Clélio Campolina Diniz (2010-2014), atuou como Ministro no MCTIC, 
articulando estrategicamente ações sobre o aprofundamento das estruturas em rede para 
as universidades federais, a partir das experiências proporcionadas pelo 
CENAPAD/MG. 

No histórico do LCC-CENAPAD/MG (https://www.lcc.ufmg.br/index.php/sobre-o-
lcc) está descrito:  “com o CENAPAD/MG vieram dois servidores paralelos, estações 
de visualização, vários pontos de acesso, e uma grande capacidade de armazenamento 
em discos e fitas. No momento de sua inauguração, cada um dos servidores era o 
equipamento de maior potência computacional da América Latina. Segundo a 
organização Top500, todos os dois servidores estavam colocados entre os 250 
equipamentos mais poderosos do mundo. Em 2010, o LCC CENAPAD/MG recebe um 
supercomputador BULL através do SINAPAD. O supercomputador foi adquirido com 
a finalidade de oferecer a comunidade acadêmica maiores recursos computacionais 
para projetos de pesquisa e cálculos complexos que demandam grande capacidade de 
processamento. Conforme explica a matéria 
http://www.ufmg.br/online/arquivos/014750.shtml”. 

O ambiente computacional do CENAPAD/MG é caracterizado por um cluster de 53 
nós computacionais distribuídos fisicamente em 4 (quatro) racks, cada nó com 2 (dois) 
processadores quadcore e 16 Gigabytes de memória principal, agregando um total de 
848 núcleos de processamento (cores) e aproximadamente 1.7 Terabytes de memória 
distribuída pela máquina. O potencial de desempenho teórico do cluster traduzem em 
9 Teraflops (nove trilhões de operações elementares por segundo). Este equipamento é 
servido por uma rede de comunicação interna do tipo INFINIBAND que interliga todos 
os nós, e que é especialmente dedicada para cálculo paralelo, e por um storage com 
capacidade de armazenamento de 45 TB para dados e backup. O CENAPAD/¬MG 
participa também do projeto PADBr do Sinapad como unidade remota do sistema 
nacional distribuído de armazenamento de dados, hospedando para tal um storage da 
NetApp (FAS3240C) com capacidade aproximada de 100 TB líquidos com de 
duplicação. Para o uso geral, estão instalados compiladores C e Fortran e diversas 
bibliotecas numéricas otimizadas. Os itens hardware e software (compiladores, 
bibliotecas ou pacotes científicos) contêm detalhes da configuração atual do cluster. 

O LCC-CENAPAD/MG possui uma sala de seminários que pode ser utilizada para: 
videoconferências, defesas de dissertações e teses. Também responde pela distribuição 
de softwares licenciados SPSS e MATLAB, para utilização com fins acadêmicos para 
comunidade da UFMG. 

2. Portal MinhaUFMG: É um programa institucional da Universidade para a área de 
tecnologia de informação e colaboração, que oferece uma gama crescente de 
ferramentas para toda a comunidade universitária, baseada no sistema Moodle: Correio 
Eletrônico, Agenda Corporativa, Comunicação Instantânea, videoconferência, Sites 
Pessoais e Institucionais, Intranets, Registros das disciplinas, Ensino a Distância e 
várias outras. Tudo isto com um controle de usuários seguro e unificado: um diretório 
central que reflete os papéis de cada usuário na UFMG - aluno, professor, funcionário- 
é utilizado para proporcionar a cada um, uma visão personalizada do sistema, através 
de um portal corporativo. 

3. Laboratórios e Centros de Computação por Unidade: Todas as unidades acadêmicas 
da UFMG possuem centros de computação disponíveis para os alunos de graduação e 
pós-graduação. As Escolas e Faculdades envolvidas no Programa de Pós-Graduação 
em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável não são exceção, possuindo, todas 
elas, além de centros de pesquisa e laboratórios equipados com computadores e 
servidores compatíveis com as pesquisas desenvolvidas, ao menos um centro 
específico de informática disponível aos alunos, tanto da graduação quanto da pós-
graduação. 
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No caso da Escola de Arquitetura da UFMG, unidade acadêmica sede do Programa, há 
uma rede instalada de mais de 250 (duzentos e cinquenta) computadores, acesso rápido 
à internet e servidor próprio. Essa infraestrutura de informática oferecida aos alunos 
permite o pleno desenvolvimento de seus trabalhos. 

4. Núcleo Estrutural do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável  da Escola de Arquitetura da UFMG: este Núcleo, localizado 
no espaço de funcionamento do curso, é composto de vários ambientes, entre eles uma 
ambiente de trabalho coletivo para os alunos do Mestrado e do Doutorado que estão 
atualmente equipados com 9 (nove) microcomputadores do tipo desktop interligados 
em rede wireless e 1 (uma) impressora jato de tinta formato A3. Há, entretanto, 18 
(dezoito) postos de trabalho, de modo que os alunos podem também, trazer laptops 
particulares, se desejarem. Desta forma, o espaço coletivo de informática é capaz de 
atender até 1/5 dos alunos do Programa, inclusive em atividades de disciplinas voltadas 
ao uso de softwares nos estudos voltados à Morfologia e à Tecnologia do Ambiente 
Construído. 

Na secretaria do curso há 1 (um) microcomputador e 1 (uma) impressora a laser para a 
Secretaria do Curso; 1 (hum) microcomputador e 1 (uma) impressora jato de tinta para 
a Coordenação do Curso; 2 (dois) microcomputadores e 1 (uma) impressora laser para 
a Coordenação da Especialização; e 1 (hum) microcomputador para o atendimento ao 
público. 

5. Centro de Informática em Arquitetura e Urbanismo (CIAU) 

O Centro de Informática em Arquitetura e Urbanismo (CIAU) é um laboratório 
vinculado ao Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. O CIAU tem como 
objetivo geral dar suporte técnico, pedagógico e operacional à consolidação do uso da 
informática no ensino da Arquitetura e do Urbanismo, sobretudo em relação à 
plataforma PC. São objetivos específicos do CIAU incentivar a apropriação dos seus 
recursos pela comunidade discente e docente da EAUFMG, dentro de um programa de 
atividades aprovado pelo CCAU, priorizando o uso de suas instalações para atividades 
de ensino. O Laboratório localiza-se em uma área de 135 m2 e possui 25 computadores 
instalados, além de scanners e impressoras. 

6. Laboratório Gráfico para o Ensino de Arquitetura (LAGEAR) 

Laboratório de pesquisas em representação, criação, e produção de projetos, 
perspectivas, e animações multimídias em arquitetura e áreas correlatas na plataforma 
Mackintosh. Possui 8 computadores com configurações constantemente atualizadas e 
adequadas aos trabalhos de representação e criação arquitetônica e de editoração e 
desenvolvimento de produtos de multimídia, impressoras e scanners. 

Como descrito no tópico Infraestrutura, os diversos laboratórios e grupos de pesquisa 
coordenados pelos docentes do Programa também disponibilizam uma infraestrutura 
de informática, especialmente voltada às pesquisas desenvolvidas pelos discentes do 
Programa vinculados mais diretamente a cada laboratório. 

 

5.3. Biblioteca 
 
Os alunos do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável têm acesso à toda a rede de bibliotecas da UFMG (www.bu.ufmg.br), que 
representa um dos maiores acervos do país em todas as áreas do conhecimento. O 
Sistema de Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG) é composto de uma biblioteca central e 
diversas bibliotecas setoriais nas áreas de ciências biomédicas, humanas, sociais e 
exatas, além de tecnologia e artes. A Biblioteca Universitária - Sistema de Bibliotecas 
da Universidade Federal de Minas Gerais - SB/UFMG é Órgão Suplementar vinculado 
à Reitoria da UFMG. Coordena tecnicamente as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas 
da UFMG e é responsável pela definição de normas e diretrizes que visam subsidiar as 
bibliotecas setoriais na prestação de serviços e produtos de informação necessários ao 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFMG. Adota como 
missão prestar serviços de informação técnico-científica que ultrapassem as 
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expectativas da comunidade acadêmica, sustentando e colaborando com a UFMG para 
que ela permaneça entre as mais bem-conceituadas universidades do país. Sua estrutura 
organizacional, definida pela Resolução Nº 12/2005 do Conselho Universitário, é 
composta pelo Conselho Diretor; Diretoria da Biblioteca Universitária e suas Divisões 
Técnicas e Seções Administrativas; Bibliotecas da UFMG; Comissões Temporárias. 

O SB/UFMG conta com 25 bibliotecas contemplando as áreas de Ciências Agrárias, 
Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 
Aplicadas, Engenharia, Ciência da Saúde e Linguística, Letras e Artes. Possui, também, 
bibliotecas vinculadas às Unidades Especiais e atividades de extensão, cultura e lazer, 
assim discriminadas: Bibliotecas do Colégio Técnico, Centro Pedagógico e do Museu 
de História Natural e Jardim Botânico e Carro-Biblioteca. Além destes, o SB/UFMG 
comporta acervos diferenciados como o Espaço de Leitura da Biblioteca Central, a 
Biblioteca do Sertão, o Acervo de Escritores Mineiros e o acervo vinculado à Divisão 
de Coleções Especiais que compreende a Memória Intelectual da UFMG, Obras Raras 
e Coleções Especiais. Cabe destaque para a biblioteca da Casa da Glória vinculada ao 
Instituto de Geociências e a biblioteca do campus cultural de Tiradentes, em 
implantação, que contemplam acervos específicos. Dispõe de uma área total de 
30.832,5 m²; acervo impresso patrimoniado com cerca de 1.000.000 (um milhão) de 
itens e o valor escriturado desse acervo é da ordem de R$36.120.425,11; além do mais, 
disponibiliza 15.256 títulos de periódicos (coleção impressa) e 43.623 materiais 
especiais. Conta com 184.993 usuários inscritos e realiza uma média de 680.000 
empréstimos por ano. O acervo é composto por diversos materiais como livros, 
monografias de graduação e de especialização, dissertações, teses, partituras, CDs, 
DVDs, fitas e mapas, além de obras raras e preciosas do século XVI ao século XX que 
retratam, dentre outros assuntos, a história de Minas Gerais e do Brasil. O quadro de 
pessoal abrange bibliotecários e funcionários de apoio incluindo administrativos, 
estagiários, bolsistas, dentre outros. Coloca à disposição da comunidade em geral uma 
gama de serviços, dentre os quais se destacam: consulta ao acervo; empréstimos 
domiciliares, especial, rápido e entre bibliotecas;  levantamento bibliográfico; visitas 
orientadas; comutação bibliográfica; orientação e normatização bibliográfica; 
treinamento de usuários; alertas, sumários correntes e boletins informativos; exposição 
e eventos; acesso a periódicos digitais disponibilizado pela CAPES por intermédio da 
rede UFMG, apoio ao deficiente visual por meio do Centro de Apoio ao Deficiente 
Visual (CADV) localizado na biblioteca da FAFICH, programa carro biblioteca/frente 
de leitura. 

A informatização do acervo das bibliotecas se dá por meio de software especializado 
que possibilita a realização de serviços online de forma ininterrupta como consultas, 
empréstimos, reservas e renovações, expandindo o horário de atendimento físico para 
o público usuário dos cursos diurnos e noturnos da Universidade havendo, em algumas 
unidades, o serviço de auto-empréstimo e a possibilidade de acesso às instalações 
físicas na modalidade biblioteca aberta “24 horas”. O software integrado do SB/UFMG 
é denominado PERGAMUM. Trata-se de um sistema integrado de gerenciamento de 
dados para bibliotecas que permite, dentre outras funções, a modulação de consultas ao 
acervo, empréstimos, renovações e reservas, podendo ser acessado de qualquer ponto 
remoto ligado à rede mundial de computadores. O link para acessá-lo é o site 
www.bu.ufmg.br; ícone “Catálogo On-line”. Os dados gerais por biblioteca, ano base 
2015, podem ser obtidos no Relatório Geral 2015 por meio do link: 
https://www.bu.ufmg.br/bu/ aba “Sobre o Sistema”, “Relatórios”, “Relatório Geral 
2015”. 

2. Biblioteca da Escola de Arquitetura 

Criada em 1949, reúne atualmente um acervo 35.535 exemplares já disponíveis em 
base de dados on-line, estimados em R$ 804.570,41. Contando com 09 assinaturas 
correntes de periódicos nacionais (impressos); 161 assinaturas de periódicos (on-line 
Portal Capes), sendo que 151 são estrangeiros e 10 nacionais.  O volume total de títulos 
de periódicos presente no acervo é de 529, sendo que muitos contendo todas as edições. 
Atualmente, conta com um acervo de monografias (livros, dissertações, folhetos, 
relatórios de pesquisa) de 13.117 títulos, 20.791 exemplares; 51 fitas de vídeo; 31 CD-
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ROM; 673 recortes de jornais (hemeroteca); 1.576 mapas e 20.739 diapositivos 
(slides). Além disso, há a assinatura de 35 dos periódicos nacionais e internacionais 
mais significativos, acesso ao portal CAPES e às bases de dados para consulta Wilson 
Art Index (on-line) e API (Architectural Publication Index). Fazem parte do acervo da 
Biblioteca as seguintes coleções especiais: Belo Horizonte; Memória; Obras Raras; 
Brasiliana; Prof. Mário Berti e Normas Técnicas. Os usuários têm livre acesso ao 
acervo bibliográfico. Cabe também destacar a participação na Biblioteca Virtual, que 
foi criada com a adesão da UFMG a um consórcio, formado pelas principais 
Universidades brasileiras (CBBU) e que permite acesso a várias bases de dados, tais 
como: ASFA; CHEM BANK; DRUG INFORMATION; ICONDA; LIFE SCIENCE; 
LISA. A Biblioteca Virtual é mantida com recursos financeiros da UFMG. 

3. Biblioteca da Escola de Belas Artes 

A Biblioteca da Escola de Belas Artes conta com 36.526 exemplares de livros, 
avaliados em R$ 1.357.067,18. Com a transferência do Teatro Universitário - TU para 
o Campus Pampulha houve a unificação temporária do acervo da Biblioteca do Teatro 
Universitário com o acervo da Biblioteca da Escola de Belas Artes. Segundo dados do 
Controle Patrimonial do Acervo, de 2015, o acervo do TU compreende 8.574 
exemplares e o da Escola de Belas Artes, 27.952 exemplares. Além de vários títulos, 
monografias e periódicos, a Biblioteca da Escola de Belas Artes possui as seguintes 
bases para consulta: Art Index Base Bibliográfica; Área de Artes Visuais (período: 
1984 ?1998); CINEMANIATextual, Área de Cinema (período: 1992-1995); 
International Film Index. Além disso, cabe destacar a ampla bibliografia ali existente, 
contemplando a questão da conservação e restauro, com ênfase nos bens móveis. 34 
títulos de periódicos podem ser consultados no campo das Artes e do Patrimônio. Há 
diversos elementos integrados nas coleções especiais, desde slides até 258 fitas de 
vídeo. 

4. Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

A Biblioteca da FAFICH é uma referência para a área de Ciências Humanas em todo o 
Estado de Minas Gerais. Seu acervo é constituído por cerca de 53.000 títulos de livros 
e 90.000 volumes, 2.490 títulos de periódicos e um banco de teses com mais de 900 
trabalhos. O acervo da Biblioteca da FAFICH é de 138.829, estimado em R$ 
3.858.605,60. Este conjunto abrange as áreas de Filosofia, Ciência Política, Psicologia, 
Sociologia, Antropologia, História e Comunicação Social. Seu espaço físico comporta 
o acervo, salões de leitura, salas de estudos, sala de Periódicos Eletrônicos e de 
gravação de fitas para atendimento aos deficientes visuais. O acervo é aberto à consulta 
do público em geral. Ao leitor cadastrado são oferecidos outros serviços, como o 
empréstimo domiciliar, o empréstimo entre bibliotecas e o acesso bibliográfico via 
rede. A biblioteca da FAFICH encontra-se inteiramente automatizada, o que possibilita 
grande agilidade na pesquisa e propicia uma interface com todo o acervo da UFMG. 
Além disso, essa biblioteca integra o sistema Bibliodata da Fundação Getúlio Vargas, 
o que permite o empréstimo entre bibliotecas de vários lugares do país. É, também, 
base do COMUT, podendo atender solicitações de artigos de periódicos nacionais e 
internacionais. 

Além desses recursos, cabe destacar que já em 2001 foi assinado pela UFMG o acesso 
ao Portal CAPES, que possui um acervo de 282 títulos de periódicos da Editora SAGE, 
com ênfase específica nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas e, 
ainda, 263 títulos da Editora Blackwell, particularmente relevantes para a área de 
Ciências Sociais e humanidades. Através da biblioteca, acessa-se também o Prosquest: 
Social Science Full Text, uma base de dados que contém o texto integral de mais de 
350 periódicos científicos editados em língua inglesa e armazenados em CD-ROM. A 
digitalização é feita capa a capa e a cobertura temporal é de 1989 em diante, abrangendo 
a vasta área de ciências humanas e sociais. Permanentemente atualizado, permite o 
acesso imediato a toda literatura com texto na íntegra, com potencialidade da pesquisa 
eletrônica e expressões booleanas. 

5.    Biblioteca da Escola de Ciência da Informação 
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Fundada em 1950, quando foi criado o Curso de Biblioteconomia promovido pela 
secretaria de Educação de Minas Gerais em convênio com o Instituto Nacional do Livro 
(INL), que mais tarde deu origem à Escola de Biblioteconomia da UFMG, atual Escola 
de Ciência da Informação. Em 27 de maio de 1980 passou a ser denominada Biblioteca 
Profª Etelvina Lima em homenagem à professora e também fundadora do curso de 
Biblioteconomia. Sua peculiaridade é servir também de biblioteca-laboratório, espaço 
vivo para “pesquisa de campo” na área de ciência da informação e em áreas do 
conhecimento relacionadas. Faz parte do Sistema de Bibliotecas da UFMG e é 
especializada nas áreas de biblioteconomia e documentação, ciência da informação, 
arquivologia e museologia. Oferece a comunidade universitária serviços e produtos 
necessários ao desenvolvi A ECI produz, mantém e oferece livre acesso às seguintes 
bases de dados: Base LIBES: Literatura Brasileira em Biblioteca Escolar; Base PCI: 
Perspectivas em Ciência da Informação; Base PERI: Periódicos; Base REB: Revista da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG. Esta base dá acesso ao texto completo dos 
artigos publicados na Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG (1972-1995). 

Possui um acervo de aproximadamente 640 títulos de periódicos, 18200 exemplares 
(livros, teses e dissertações). Possui 100 computadores para acesso à informação, além 
do acesso wireless, a biblioteca tem uma sala de videoconferência, salas de estudo em 
grupo e salas de aula equipadas com aparelho multimídia. 

A biblioteca oferece alerta – Sumários Correntes em Ciência da Informação; bases de 
dados local: REV e PERI; catálogo da UFMG; comutação bibliográfica, consultas na 
biblioteca; empréstimo domiciliar; empréstimo entre bibliotecas; informações técnicas 
por telefone e através de outros meios de comunicação; levantamentos bibliográficos e 
elaboração de fichas catalográficas; divulgação de novas aquisições; orientação à 
normalização de trabalhos científicos; orientação/ treinamento de usuários. 

A biblioteca oferece acesso livre a base de dados: Base LIBES: Literatura Brasileira 
em Biblioteca Escolar; Base PCI : Perspectivas em Ciência da Informação; Base PERI: 
Periódicos; Base REB: Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG. Esta base dá 
acesso ao texto completo dos artigos publicados na Revista da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG (1972-1995). 

A biblioteca possui site próprio: http://biblio.eci.ufmg.br/ 

6. Portal Capes 

A história do Portal de Periódicos remonta o ano de 1990 quando, com o objetivo de 
fortalecer a pós-graduação no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) criou o 
programa para bibliotecas de Instituições de Ensino Superior (IES). Foi a partir dessa 
iniciativa que, cinco anos mais tarde, foi criado o Programa de Apoio à Aquisição de 
Periódicos (PAAP). O Programa está na origem do atual serviço de periódicos 
eletrônicos oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) à comunidade acadêmica brasileira. 

O Portal de Periódicos foi oficialmente lançado em 11 de novembro de 2000, na mesma 
época em que começavam a ser criadas as bibliotecas virtuais e quando as editoras 
iniciavam o processo de digitalização dos seus acervos. Com o Portal, a Capes passou 
a centralizar e otimizar a aquisição desse tipo de conteúdo, por meio da negociação 
direta com editores internacionais. O conteúdo inicial do Portal contava com um acervo 
de 1.419 periódicos e mais nove bases referenciais em todas as áreas do conhecimento. 
Em 2015, o crescimento constante do acervo do Portal permaneceu notável. No 
encerramento do ano (estatística de 2016), a biblioteca virtual registrava 37.818 
periódicos disponíveis, sendo 14.258 títulos de revistas científicas de acesso gratuito – 
acompanhando a tendência mundial do open access. O número total de acessos também 
bateu recorde, superando a marca de 113 milhões. Ao final do ano, além dos periódicos, 
estavam disponíveis para os usuários 127 bases em texto completo, 126 bases de dados 
de referências e resumos, 66 bases de teses e dissertações, 42 obras de referências 
(dicionários, enciclopédias, compêndios etc.), 11 bases de patentes e 31 bases de dados 
com livros – resultando na disponibilidade de mais de 266.272 documentos eletrônicos, 
dentre capítulos de livros, relatórios, anais, manuais, guias e outros. 
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Em vinte anos, o Portal se consolidou como uma ferramenta fundamental para as 
atividades de ensino e pesquisa no Brasil. Veja algumas vantagens que ele oferece ao 
público usuário: facilidade de acesso à informação científica: o Portal de Periódicos 
reúne em um único espaço virtual as melhores publicações do mundo. Com uma 
simples consulta feita pelo computador, usando critérios como autor, assunto ou 
palavra chave, é possível acessar, selecionar e recuperar as informações desejadas; 
acesso a conhecimento atualizado: os artigos, livros e patentes que acabaram de ser 
publicados nos Estados Unidos, Ásia e Europa podem ser recuperados em tempo real 
por meio do Portal de Periódicos. São informações confiáveis e de alta qualidade, que 
permitem que o professor, pesquisador ou aluno fique sempre atualizado e produza 
trabalhos em sintonia com o melhor da produção científica mundial; democratização 
do acesso à informação: com o Portal de Periódicos, um pesquisador vinculado a uma 
instituição de ensino superior na Amazônia tem acesso ao mesmo conhecimento que 
os colegas no Sul e Sudeste do Brasil e também dos concorrentes no exterior. Trata-se, 
na verdade, do portal de bibliotecas com a maior capilaridade do mundo, cobrindo todo 
o território brasileiro! Além disso, a centralização das assinaturas pela Capes possibilita 
economias de escala na negociação dos valores junto aos editores internacionais. 
Ganha, com isso, a sociedade brasileira, que paga bem menos para financiar a produção 
científica nacional; inserção internacional do conhecimento científico: ao utilizar o 
Portal, o pesquisador tem acesso direto à produção dos autores, periódicos e sociedades 
internacionais mais conceituados da sua área. Isso garante densidade à sua produção 
acadêmica. Conhece ainda o funcionamento da Ciência Mundial dentro da sua área de 
atuação. Essas informações são fundamentais para que ele também divulgue melhor a 
sua produção e passe a ser reconhecido internacionalmente. 

O grande destaque do ano foi a recomposição do orçamento do Portal de Periódicos, 
que sofreu cortes no ano anterior devido às restrições orçamentárias. Em 2016, o Portal 
recebeu uma suplementação orçamentária de R$ 23,1 milhões para garantir a 
disponibilidade do acervo. Esse ganho reforçou o compromisso assumido com a 
comunidade acadêmica brasileira em promover o fortalecimento da pós-graduação e o 
avanço da ciência no País. O orçamento em 2015 foi de R$230 milhões de reais. Em 
2016 cerca de R$255 milhões de reais. Entre 2017 e 2018 o Portal consolidou suas 
ações. A ampliação da parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 
também foi destaque em 2016. Além do serviço de Conferência Web, que possibilitou 
a transição dos treinamentos presenciais do Portal de Periódicos para o formato online, 
a parceria com a RNP atingiu outros setores da CAPES – Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Diretoria de Educação a Distância. A plataforma disponibilizada pela 
RNP – o MConf – proporcionou à comunidade acadêmico-científica brasileira 
conhecer o Portal (conteúdos, tipos de busca e funcionalidades) sem custos, como 
deslocamento e hospedagem. 

O treinamento online ofereceu ao usuário a oportunidade de escolher o melhor dia e 
horário para se capacitar, seja em escritório, sala de aula ou no conforto da própria casa. 
A quantidade de turmas aumentou expressivamente com a nova forma de capacitação. 
De 38 turmas oferecidas em 2015, houve um salto para mais de 200 turmas no ano 
passado. Como consequência, também houve um crescimento no número de 
capacitados para mais de 6000 pessoas. 

Entre 2016 e 2018, a CAPES consolidou o acesso unificado à biblioteca virtual da 
Capes, estendendo a ação para todas as instituições de ensino e pesquisa participantes 
do programa. O acesso unificado veio para preservar direitos autorais, aumentar a 
segurança da informação e promover o uso correto dos conteúdos disponíveis no Portal, 
tudo isso garantindo aos cientistas e pesquisadores o mesmo acervo de antes, sem 
alterações. Em quatorze anos, o Portal se consolidou como uma ferramenta 
fundamental para as atividades de ensino e pesquisa no Brasil. 

No Portal CAPES vale destacar os seguintes periódicos: - Ambiente Construído 
(ANTAC); - Ambiente e Sociedade; - Annals of Regional Science: An International 
Journal of Urban, Regional and Environmental Research and Policy; - Applied 
Ergonomics: Human Factors in Technology and Society; - Atmospheric Environment 
(Urban Atmosphere); - Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning; 
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- Computers, Environment and Urban Systems; - Economics of Planning; - E-MAT: 
Revista de Ciência e Tecnologia de Materiais de Construção; - Energy and Buildings; 
- Engineering, Construction and Architectural Management; - EURE: Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales; - European Urban and Regional 
Studies; - Environmental Research: A Multidisciplinary Journal of Environmental 
Sciences, Ecology and Public Health; - Futures: The Journal of Policy, Planning and 
Futures Studies; - International Journal of Urban and Regional Research; - Journal of 
Architectural and Planning Research; - Journal of the Illuminating Engineering 
Society; - Journal of the Society of Architectural Historians; - Solar Energy; - Structural 
and Multidisciplinary Optimization; - Theoretical and Applied Climatology A Rede de 
Bibliotecas da UFMG disponibiliza aos estudantes, além do Portal da Capes, os 
seguintes periódicos da área: - AMBIO: a Journal of the Human Environment, 
Research and Management; - Architectural History (período 1996-1999); - Art and 
Archaeology Technical Abstracts (período 1966-2000, não contínuo); - Cahiers d'étude 
(International Council of Museums), período 1995-1996, não contínuo; - Canadian 
Conservation Institute Journal (período 1975); - Conservation News (United Kingdom 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, período 1983-1997, não 
contínuo); - Conservation (The Getty Conservation Institute, período 1994-2002); - 
Espaço & Debates (período 1981-1994, não contínuo); - Energy and Buildings; - 
Environmental Science & Technology (período 1974-1999, não contínuo); - EURE: 
Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (período 1970-2004); - 
Illuminating Engineering (período 1958-1965); - Lighting Design and Application 
(período 1994-2000); - Imprimatura: revista de restauración (período 1994-1997); - 
Journal of Architectural and Planning Research (período 1995-2002, não contínuo); - 
Journal of Energy Engineering (período 1983-2002); - Journal of the Illuminating 
Engineering Society (período 1994-2002); - Journal of the International Institute for 
Conservation - Canadian Group (período 1990-1996); - Landscape and Urban Planning 
(período 1994-2002, CEDEPLAR); - Lighting research and technology (período 1994-
1998); - Recherche et Architecture (período 1979-1984); - Regional Science and Urban 
Economics (período 1975-2002); - Restauración Hoy (Centro Nacional de 
Restauración, Colombia, período 1986-1995); - Revista Brasileira de Estudos Urbanos 
e Regionais (período 1999-2002); - Sinopses (período 1981-1999); - SSCR Journal 
(Scottish Society for Conservation & Restoration, período 1992-1994, não contínuo); 
- Techniques et Architecture (período 2003-...); - Technology and Conservation 
(período 1979-1996, não contínuo); - The Conservator (período 1977-1996, não 
contínuo); - Urban Studies (período 1970-2004, não contínuo); - Urbanisme; novo 
título Urbanisme & Architecture (período 1952-1999); - Zodiac (período 1957-1973). 
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VI-   Integração com a  graduação 

 
6.1. Indicadores de integração com a graduação 
 
Deve-se destacar a grande integração que o Programa tem conseguido estabelecer com 
a graduação, tanto no que se refere às atividades didáticas, com disciplinas oferecidas 
conjuntamente para os diversos níveis (graduação, lato sensu e stricto sensu), quanto 
no que se refere à intensiva presença dos docentes do Curso em atividades da 
graduação, sejam essas de ensino (lecionando disciplinas nos cursos de Arquitetura, 
Design, Belas Artes, Conservação de Bens Móveis, Engenharias, Ciência da 
Informação e orientando trabalhos finais de graduação), pesquisa (com orientações de 
Iniciação Científica e de bolsas DTI) e extensão (através da participação de alunos da 
graduação em projetos de extensão e consultoria). 

A integração ocorre majoritariamente com os Cursos de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo (CGAU) e Design (CGD), da Escola de Arquitetura; Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis (CCRBCM), da Escola de Belas Artes e 
Museologia, da Escola de Ciência da Informação.   

Contudo, a partir da expansão do corpo docente, começam a ser incorporados 
estudantes de graduação de outros cursos envolvidos no Programa, tais como os alunos 
das áreas de Ciências Sociais, Engenharia Civil e Elétrica, Comunicação, Turismo, 
entre outros. 

A integração com o CGAU e do CGD ocorre basicamente: 

a) Através da participação dos alunos de pós-graduação nas atividades de estágio 
docência (vide item a seguir), onde o intercâmbio de ideias e experiências ocorre em 
sala de aula e/ou em trabalhos práticos das disciplinas; 

b) Por meio das atividades de orientação e pesquisa na iniciação científica. Nesse 
caso, alguns alunos bolsistas de iniciação científica têm trabalhado sob a supervisão de 
alguns mestrandos e doutorando em seus projetos de pesquisa, com resultados 
interessantes para o progresso dos projetos e aprendizados dos graduandos. Esta 
atividade tem resultado em artigos conjuntos com a participação dos graduandos, o que 
é uma importante ocasião para seu treinamento em pesquisa e divulgação científica. 

c) A partir da participação de graduandos como bolsistas de extensão nos 
trabalhos desenvolvidos em conjunto pelo grupo docente, como é o caso da 
organização de eventos (onde os estudantes têm a oportunidade de intercâmbio com 
pesquisadores e estudantes de outras IES e institutos de pesquisa) e de trabalhos 
técnicos para instituições públicas ou privadas. Nesses dez anos de existência do 
Programa, cabe chamar a atenção para o papel central desempenhado pelo Laboratório 
de Arquitetura Pública (LAP), importante ferramenta para a integração dos diferentes 
níveis de formação –- graduação, especialização, Mestrado e agora Doutorado, que 
convivem em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Neste Laboratório, que tem 
atuado em diversos municípios de Minas Gerais, têm sido desenvolvidos projetos de 
grande abrangência, como a elaboração de seis Planos Diretores Participativos (PDP) 
para municípios mineiros, planos de revitalização de áreas históricas e de paisagem 
cultural e Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), fixando-se sempre 
ali bolsistas permanentes de graduação. No momento, o Laboratório tem concentrado 
sua ação no bairro da Lagoinha de Belo Horizonte, tendo contribuído ativamente para 
o seu tombamento, que aconteceu em dezembro de 2016.  Desde então, o LAP tem 
desenvolvido, em parceria com o Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável 
(IEDS), um programa de extensão no bairro, que, envolvendo pesquisadores e alunos 
de diferentes níveis, visa fornecer assistência técnica aos moradores da área tombada.  

d) Através da ministração de disciplinas conjuntas para a graduação e pós 
graduação desde do 2° semestre de 2017 na área de conforto ambiental, em processo 
incentivado pela  própria UFMG que desde 2014 busca estabelecer maior integração 
entre o ensino de graduação e de pós graduação e está em processo a operacionalização 
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de mudanças curriculares que favoreçam tal integração (RESOLUÇÃO No 18/2014, 
DE 07 DE OUTUBRO DE 2014) 

O Programa conta ainda com projetos na área de eficiência energética com fomento via 
Ministério de Minas e Energia através do CTEnerg e da própria ELETROBRÁS, no 
qual participam mestrandos do curso que trabalham em conjunto com alunos de 
graduação com uma média anual de cinco discentes de graduação com bolsa ITI. Outro 
mecanismo utilizado para a integração dos diferentes níveis tem sido a absorção de 
alunos de 2º grau, através do Programa BIC-Jr, onde esses estudantes secundaristas 
trabalham lado a lado com bolsistas da graduação, alunos da especialização e do 
Mestrado, numa saudável integração. Além desse laboratório, todos os laboratórios e 
grupos de pesquisa nos quais os professores do programa encontram-se vinculados, 
cumprem o papel integrador do ensino, da pesquisa e da extensão através do 
envolvimento de alunos da graduação e da pós-graduação em seus projetos e pesquisas. 

O Programa ECOSELO - Prioridade Ambiental - http://www.arq.ufmg.br/tau/ecoselo/, 
visa disponibilizar parâmetros ambientais quantitativos e qualitativos, como referencial 
para ecodesign, organizando e transferindo informação ao setor produtivo, em especial 
às micro e pequenas empresas - MPEs, e facilitando a tomada de decisão no processo 
projetual. Tais informações são sistematizadas em grupos de parâmetros, baseados no 
pensamento de ciclo de vida dos produtos: Matéria-prima, Substâncias perigosas, 
Acabamento de superfície, Montagem de produtos, Fim de vida. Em alguns casos, os 
dados das emissões para a água e a atmosfera, bem como o consumo de energia, não 
estão apresentados nos parâmetros acima, mas podem ser consultados nos documentos 
disponibilizados nas Referências. Os parâmetros são apresentados para categorias de 
produtos, referenciadas no tipo de material empregado e são, em suma, compilados de 
Programas de Rotulagem Ambiental (rotulagem Tipo I da Norma ISO 14024) de vários 
países membros do Global Ecolabelling Network. Trata-se de uma ferramenta capaz 
de traduzir as complexas orientações definidas pelos Programas de Rotulagem 
Ambiental, facilitando seu acesso àquelas empresas interessadas em adotar práticas que 
visem à diminuição de impactos ambientais. O objetivo é facilitar e otimizar a 
utilização de critérios e parâmetros de rotulagens ambientais, de eficácia reconhecida, 
como referência para o design de produtos, mesmo que a obtenção do rótulo não seja 
o objetivo da empresa. O programa integra alunos de graduação e pós-graduação nas 
pesquisas e materiais desenvolvidos. 

Em relação ao Curso de Graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Móveis, a integração ocorre principalmente a partir do envolvimento de alunos da 
graduação e da pós-graduação em projetos desenvolvidos pelo LACICOR, 
LACONPRE e LAPA. 

No âmbito do LACICOR, alunos do Programa em conjunto com alunos da graduação 
estão envolvidos no “Projeto de Certificação de Reservas Técnicas”; no projeto 
“Materialidade da Forma: Industrialismo e Vanguarda Latino-Americana” (2015-
2019), executado pelo LACICOR  e financiado pela The Getty Foundation; no projeto 
denominado “African Ivory in the Atlantic Space: Circulation, Manufacturing 
andCollecting - 16th to 19th Centuries”, gerenciado pela Universidade de Lisboa e 
guarda-chuva do “Projeto Pistas sobre o trânsito de objetos de marfim em Minas 
colonial: tecnologia de construção e questões estéticas”, financiado pela FAPEMIG.  

Atualmente no  “Projeto para Elaboração de Mapa de Danos e Diagnósticos”, 
vinculado ao Programa Brasileiro Arqueológico no Egito (Bape, de Brazilian 
Archaeological Program in Egypt), uma ação conjunta entre o LAPA e o LACICOR, 
também envolve alunos do Programa e do Curso de Graduação em Conservação-
Restauração de Bens Culturais Móveis. 
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6.2. Estágio docência 
 

O Estágio de Docência, previsto como uma disciplina optativa denominada 
“Atividades docentes”, permite que o pós-graduando dê aulas em disciplinas de 
graduação, a partir da supervisão do professor responsável. Contabilizando uma carga 
horária condizente com a carga horária da disciplina de graduação, esta atividade foi 
organizada no Programa a partir do seu segundo semestre de 2007, como “Atividade 
Acadêmica Programada”, segundo o Regulamento do Curso do Mestrado. 

Com a criação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável em 2015, passou a constar no quadro curricular como uma disciplina 
específica. A partir da alteração das Normas Gerais da Pós-Graduação em 2017, o 
currículo passou a admitir, para efeito de integralização do Curso de Mestrado as 
Atividades Docentes do Mestrado até o limite de seis créditos (90h/aula), e para efeito 
de integralização do Curso de Doutorado as Atividades Docentes do Doutorado até o 
limite de nove créditos (135h/aula), a partir de regulamentação interna 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-
content/uploads/2016/12/Resolução-N.0042019.pdf). 

O Regulamento do Programa determina que alunos bolsistas de Mestrado façam, ao 
menos, um estágio docente, e que os alunos bolsistas de Doutorado realizem, ao menos, 
dois estágios docentes, em dois semestres. Em resolução específica - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-
content/uploads/2016/12/Resolução_006-2019_Bolsas.pdf -, a apreciação do Estágio 
Docente 

O Estágio Docência, regulamentado como Atividades Docentes do Programa, é 
incentivado a todos os alunos do curso, não se restringindo apenas aos bolsistas, 
considerando que esta atividade é fundamental para a formação integral do aluno, 
preparando-o para o ensino superior. Do mesmo modo, estreita o vínculo da graduação 
e da pós-graduação. 

Um formulário de inscrição do aluno foi elaborado para o registro da atividade no 
Curso, constando nele o detalhamento das atividades do aluno junto à disciplina, num 
total máximo de quatro horas semanais, bem como a aprovação dos professores 
Supervisor e Orientador, além do Colegiado do Curso. 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/formularios/) 

Considerando a carga máxima que pode ser contabilizada, o aluno de pós-graduação 
tem a oportunidade de se envolver em mais de uma disciplina ao longo de seu percurso 
acadêmico. Esse estágio tem propiciado aos nossos alunos não somente a oportunidade 
de se iniciar nas atividades docentes, mas também fomentar a interação entre os 
diversos níveis de formação. Essa atividade foi plenamente utilizada no quadriênio que 
se encerra, com a absorção crescente dos discentes, como pode ser visto em nosso 
relatório. A nosso ver, essa é uma oportunidade única de se envolver em atividades 
didáticas os mestrandos e futuramente os doutorandos de nosso Programa, que têm se 
direcionado também ao fim de sua formação para a docência superior. 

Atualmente, o Estágio Docência é desenvolvido nas diversas unidades acadêmicas da 
UFMG que possuem algum tipo de vínculo com o Programa, tanto através dos 
professores oriundos dos departamentos e cursos dessas unidades, como a partir dos 
laboratórios e grupos de pesquisa. Os cursos da UFMG mais atendidos são da Escola 
de Arquitetura, da Escola de Belas Artes, da Escola de Ciência da Informação e da 
Escola de Engenharia, tais como Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Curso de Graduação em Design, Curso de Conservação de Conservação e Restauração 
de Bens Culturais, Curso de Museologia e Engenharia Ambiental. Externamente, 
alunos de programa têm tido oportunidade de realizar seu estágio docência em outras 
universidades, como estágios docências já realizados no Curso de Turismo da Escola 
de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)., a 
partir da atuação de professores externos. 
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VII-  Intercâmbios 

 
7.1. Intercâmbios nacionais 
 
Desde seu início, nosso programa tem procurado se integrar em atividades conjuntas e 
sistemáticas com outros programas de pós-graduação e centros de pesquisa, por meio 
da adesão a grupos, núcleos e redes. A necessidade de se estabelecer parcerias para se 
avançar na área do ambiente construído e patrimônio sustentável, nos levou à 
participação e liderança de redes internacionais de pesquisa. Assim, o Programa tem 
investido consistentemente em intercâmbios intra e interinstitucionais com setores e 
instituições das diversas áreas, importantes mecanismos, a nosso ver, para a 
consolidação de um programa de natureza interdisciplinar. Esses intercâmbios têm 
levado a várias missões de trabalho, recepção e envio de professores visitantes, 
desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e eventos, como pode ser verificado 
nos nossos relatórios deste triênio. No âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), cabe se destacar a participação do Programa no projeto de desenvolvimento 
institucional denominado Centro de Produção Sustentável da UFMG (CPS/UFMG), 
desenvolvido na Fazenda Modelo do município de Pedro Leopoldo, através da Pró-
Reitoria de Extensão (PROEX). Ancorado nos objetivos da AGENDA 21, este projeto 
tem como ideia central transformar a Fazenda Modelo num local de realização de um 
modelo de integração do desenvolvimento educacional, científico e tecnológico 
calcado na preservação ambiental sustentável associada ao bem estar social e humano. 
O projeto prioriza, assim, a vocação produtiva da cidade de Pedro Leopoldo em 
harmonia com a sua identidade cultural e ambiental (objetivo 13 da AGENDA 21), 
visando planejar oportunidades de ampliação de emprego e renda, na perspectiva de se 
construir um espaço social de convivência integrada de trabalho e lazer, construído com 
a integração das várias perspectivas disciplinares envolvidas na Universidade. Nesse 
projeto, nosso Programa desempenha um importante papel, através principalmente do 
seu projeto “Dimensões da Sustentabilidade”, que realizou um amplo diagnóstico 
interdisciplinar daquela área bem como um plano de uso e ocupação sustentável da 
mesma, gerando-se a publicação de um livro pela Editora CRV de Curitiba. 

O Laboratório de Ciência da Conservação da UFMG tem várias frentes de colaboração 
acadêmica consolidadas, entre elas: Rede FINEP de pesquisa e desenvolvimento de 
infraestrutura para ciência e tecnologia na conservação de bens culturais, formada por 
centros que trabalham com a preservação de bens culturais, na própria UFMG, UFV, 
UFBA, LACRE/RJ; Rede RECICOR do CNPq com programas especialmente 
desenvolvidos para a área de conservação-restauração de bens culturais, agregando 
pesquisadores renomados de diversas universidades (UFMG, UFV, UFBA). 
Professores do Programa compõem a Diretoria e Conselhos da ANTECIPA – 
Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, entidade 
fundada em 2015, atualmente em processo de registro em cartório. 

Os pesquisadores do Laboratório da Paisagem participam, regularmente, em redes 
nacionais e internacionais na área de Morfologia Urbana e Paisagem. Em âmbito 
nacional destacam-se a participação, desde sua fundação em 2006, na rede Quapa/Sel 
(Rede Nacional de Pesquisas em paisagismo no Brasil) – que evolve a colaboração 
entre 25 instituições para o desenvolvimento de pesquisas; bem como no ENEPEA, 
rede que organiza anualmente o Encontro Nacional sobre o Ensino de Paisagismo nas 
Escolas de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

O Grupo de Estudos de Recuperação Ambiental (GERA), coordenado pela professora 
Maria Rita Scotti Muzzi, desenvolve pesquisas em parceria com a Escola de Minas da 
UFOP –Prof. Frederico Sobreira da Engenharia Ambiental – e com a UNESP Campus 
Jaboticabal, Prof. Everlon Rigobelo do Departamento de Produção Vegetal. 
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7.2. Intercâmbios internacionais 
 

No instrumento gerado pelo GT-CAPES relacionado à internacionalização,  três 
dimensões são demandadas: parcerias; produção intelectual internacional e mobilidade. 
No caso da mobilidade, todas as ações de internacionalização procuram contemplar 
processos de mobilidade através de intercâmbios internacionais, tanto por meio de 
editais direcionados a alunos do Doutorado e professores, quanto por meio da 
participação de alunos dos dois níveis e de docentes da casa em visitas técnicas e 
eventos. 

Dentre vários projetos de intercâmbio interinstitucionais na linha “Memória e 
Patrimônio Cultural”, destaca-se a Red-PHI, “Patrimônio Histórico Cultural 
Iberoamericano” (https://www.even3.com.br/redephi/ ), que propõe o 
desenvolvimento de um sistema inovador de informação de escala global, baseado nas 
capacidades do mundo universitário, permanentemente atualizado. O objetivo é criar 
uma plataforma que sirva para conhecer melhor o valor estratégico do patrimônio e que 
permita uma gestão mais eficiente deste legado comum para ativar sua capacidade de 
ordenação do espaço habitado. O PHI pretende, além disso, facilitar a difusão destes 
valores ao grande público e converter-se em um instrumento de pesquisa, catalogação 
e ajuda na tomada de decisões dos principais agentes de cooperação e das instituições 
públicas ou privadas interessadas em programas de investimento no campo da 
reabilitação, conservação a proteção do patrimônio. A liderança dessa Rede está 
ancorada no Programa, sob a coordenação do Prof. Flávio Carsalade,  e na 
Universidade Politécnica de Madrid (UPM), já reunindo instituições da Argentina, 
Portugal, Chile, México e Peru. Derivado deste projeto, destaca-se o intercâmbio do 
Prof. Flávio Carsalade, em 2016-2017, junto à Escuela Tecnica de Arquitectura da 
Universidad Politécnica de Madrid , com bolsa da Fundación Carolina, resultando no 
convite para sua participação como professor colaborador desse Programa. 

Entre 2018 e 2019, o professor Leandro Brusadin realizou seu pós-doutoramento, com 
bolsa da CAPES, no Centre de Recherche sur les Lien Sociaux (CERLIS) - 
Universidade de Paris V (Sorbonne), criando conexões de pesquisa junto à instituição. 
O projeto “Les concepts sociaux fondamentaux de l’hospitalité: les pratiques d’accueil 
institutionnel des migrants à Paris et à São Paulo”, decorrente deste pós-Doutorado, é 
assim descrito: “cette recherche porte sur les perspectives de l’étude de l’accueil dans 
l’espace urbain à la lumière de l’école française de pensée humaine et sociale 
appliquée. L’étude des pratiques d’accueil des migrants et des réfugiés fournit la 
dynamique de la scène culturelle contemporaine et ses formes d’inclusion et 
d’exclusion sociale face au droit au cosmopolitisme et à l’exercice de la culture et de 
ses formes d’altérité”. Desenvolvido em parceria com a pesquisadora Dra. Anne 
Gotman, Directrice de recherche émérite CNRS – Université Paris Descartes, há uma 
produção intelectual relevante já produzida e publicada em periódicos Qualis A. 

No âmbito internacional, o Programa integra ainda o projeto AULP-CAPES, programa 
de Mobilidade Docente e Discente direcionado à elaboração de pesquisas conjuntas 
relacionadas ao campo do Patrimônio Cultural, envolvendo Brasil e Moçambique, por 
meio do intercâmbio entre cursos de graduação e pós-graduação da UFMG e da 
Universidade Eduardo Mondlane. Este intercâmbio teve por objetivo a construção de 
redes temáticas e o apoio a eventos internacionais. Como resultado, espera-se a criação 
de um Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural para os Países de Língua Portuguesa, 
permitindo assim a formação e o compartilhamento de recursos humanos na área; 
pesquisas colaborativas; projetos de cooperação técnica e a gestação de uma plataforma 
de discussão sobre políticas sustentáveis de preservação. A composição de pesquisas 
em História da Arte, Ciência da Conservação, Conservação-Restauração e Arquitetura 
considera o sinergismo que o diálogo dessas áreas permite no campo da preservação de 
bens culturais. A inserção do conceito de patrimônio sustentável no cenário de 
desenvolvimento econômico e social permitirá o avanço de políticas públicas, 
formação de pessoal qualificado e a perspectivas de pesquisas voltadas à preservação 
desse patrimônio. Correlacionado a este projeto, a docente Dra. Yacy-Ara Froner 
realizou um intercâmbio de Estágio Sênio-CAPES junto ao ICCROM – International 
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Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property -, cujo 
tema “Patrimônio Cultural e Sustentabilidade” integra-se à linha de pesquisa “Memória 
e Patrimônio Cultural”. Entre 2015 e 2019, os professores Luiz Antônio Cruz Souza, 
Flávio Carsalade e Yacy-Ara Froner realizaram missões de trabalho relacionadas ao 
projeto. Da mesma forma, Carlos Trindade, da Faculdade de Arquitetura e 
Planejamento Físico (UEM), Joel Tembe, diretor do Arquivo Histórico de 
Moçambique, e Solange Macamo, diretora do Patrimônio Cultural de Moçambique 
(FLCS-UEM), vieram ao Brasil em 2018 para discutir os rumos futuros desta parceria 
(https://ufmg.br/comunicacao/eventos/ufmg-e-mocambique-apresentam-experiencias-
conjuntas-na-area-de-patrimonio-cultural). 

No campo da Conservação Preventiva, sob a coordenação dos professores Willi de 
Barros Gonçalves e Luiz Antônio Cruz Souza foi estabelecido um  Convênio com RCE 
– Instituto Holandês do Patrimônio Cultural, através de Memorando Formal de 
Entendimento para cooperação acadêmico-científica firmando na Diretoria de Relações 
Internacionais, com vigência formal  de dois anos entre o RCE e a Reitoria da UFMG 
em 01/03/2018, resultante da cooperação estabelecida em 2016, que resultou na 
organização do “Workshop Internacional Managing Indoor Climate Risks”, realizado 
no Instituto Casa da Glória em Diamantina, com financiamento a presença dos 
parceiros holandeses. Assim, vieram por meio de intercâmbio internacional 
patrocinado pela Netherlands Cultural Heritage Agency, Dr. Bart Ankersmit; Dr.Marc 
Stappers e Dr. Dr. W. (Bill) Wei (http://lacicor.eba.ufmg.br/micr/). Esta parceria prevê 
a promoção de workshops bi-anuais. 

Ainda no âmbito da internacionalização, o projeto “A materialidade de forma: 
industrialismo e vanguardas Latino-Americana”, coordenado pelo LACICOR, faz 
parte do programa da Fundação J. Paul Getty “Trust Pacific Standard Times - Los 
Angeles / Latin America”. Firmando entre a UFMG e o Getty Conservation Institute, 
além das pesquisas específicas em museus e coleções brasileiras, encontros, estágios e 
intercâmbios têm sido realizados entre as instituições parceiras, incluindo a 
Universidad San Martín, em Buenos Aires, Argentina, a UFMG e o GCI, sob a 
coordenação do Prof. Luiz Antônio Cruz Souza e Profa. Alessandra Rosado. Ao longo 
do projeto, ocorreram diversas visitas técnicas, tanto a partir da recepção de 
pesquisadores estrangeiros, quanto a partir da ida de pesquisadores ao GCI, em Los 
Angeles-EUA. Em 2018, como decorrência do projeto, houve um seminário realizado 
em parceria com a ABCA (Associação Brasileira de Crítica de Arte); nesse encontro, 
além das palestras, encontros específicos e visitas técnicas intencionaram discutir os 
rumos do projeto. Participaram desse encontro Mari Carmen Ramirez, Curator of Latin 
American Art at the Museum of Fine Arts, Houston; Isabel Plante, Instituto de altos 
Estudios Sociales (IDAES), Universidad San Martín, Argentina;  Fernando Marte, 
Universidad San Martín, Argentina; Aleca Le Blanc, Department of the History of Art; 
University of California, EUA; Zanna Gilbert e Tom Learner, GCI-EUA. 

A investigação “A produção, circulação e utilização de marfins africanos no espaço 
atlântico em ter os séculos XV e XIX”, por meio de convênio firmado entre a UFMG 
e o Centro de História da Universidade de Lisboa, permitiu o intercâmbio de docentes, 
discentes e demais pesquisadores vinculados ao Programa, bem como publicações, 
organização e participação de congressos. O projeto, gerenciado pela Universidade de 
Lisboa (https://www.letras.ulisboa.pt/pt/agenda/congresso-internacional-marfins-
africanos-no-mundo-atlantico-1400-1900 ), incorporou o “Projeto Pistas sobre o 
trânsito de objetos de marfim em Minas colonial: tecnologia de construção e questões 
estéticas”, financiado pela FAPEMIG, coordenado pela Profa. Yacy Ara-Froner. 

Na linha “Tecnologia do Ambiente Construído”, registra-se o intercâmbio com a 
Universidade de Kassel, Alemanha, através da Faculdade de Arquitetura e 
Planejamento Urbano e da Paisagem. Desde 2014, o Programa recebe como visitante 
o Professor Dr. Lutz Katzschner, com o apoio do DAAD e inicialmente com bolsa da 
FAPEMIG, através do Projeto de Pesquisa APQ-00146-12, vinculado ao MACPS. 
Além de atividades como desenvolvimento de pesquisas conjuntas, orientação de 
alunos e elaboração de artigos, a Professora Eleonora S. Assis organiza com o Professor 
Katzschner o “Workshop sobre Mapas Climáticos” para o Planejamento Urbano, que 
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já está em sua 2ª edição, reunindo interessados de todo o Brasil, entre profissionais das 
áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e geografia, além de docentes 
e discentes de graduação e pós-graduação. Uma disciplina optativa conjunta também é 
oferecida no Programa, com carga horária de 30 horas, que tem gerado artigos com a 
participação dos mestrandos, normalmente apresentados em eventos técnico-
científicos. O Professor Katzschner também oferece palestras abertas à comunidade da 
UFMG, bem como em eventos locais organizados pelo corpo docente. Desse modo, 
tem havido um crescente interesse dos alunos de graduação que assistem a tais 
palestras, bem como o avanço nas aplicações práticas relacionadas aos estudos sobre o 
clima urbano, que culminaram recentemente, por exemplo, na cooperação com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte no desenvolvimento do 
Mapa de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas da cidade 
(https://www.kas.de/o/webfriend-to-liferay-url-rest-
endpoint/urlredirect/url/wf/doc/kas_47229-1522-4-30.pdf?161128211634). 

Nessa mesma linha de pesquisa, envolvendo Ciência da Informação, o projeto “Smart 
Cities, Smart Building E Smart Life – Knowledge Organization System”, sob a 
coordenação da Dra. Renata Baracho, tem como tema fundamental de estudo 
considerando o crescimento das cidades e do uso de tecnologia principalmente nos 
grandes centros urbanos. Temas de interesse do Ambiente construído e Patrimônio 
Sustentável são fundamentais para avanços nas ações voltadas à projeção de cidades 
inteligentes. As principais parcerias deste projetos são com o Muma College of 
Business University of South Florida. Ainda em 2019, sob os auspícios do PRINT-
CAPES, a professora Renata Baracho realizou seu pós-Doutorado na University Os 
South Florida. 

O Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio, sob coordenação do Dr. 
Paulo Gustavo von Krüger, objetiva o desenvolvimento de sistemas de informação 
geográfica como ferramenta de análise e gestão de riscos de incêndio em sítios 
históricos; o mapeamento das áreas de risco de incêndio nas cidades históricas 
mineiras, especificamente aquelas declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO; a geração de diagnoses para permitir o conhecimento dos principais pontos 
e regiões de vulnerabilidade dos sítios históricos; e a proposição de prognoses no 
sentido de aumentar a resiliência ampla, incluindo tanto o local, suas edificações e 
população ali existente. Envolve diversos pesquisadores portugueses, como o Dr. João 
Carlos Lanzinha, da Universidade da Beira Interior; Dr. Miguel Jorge Chichorro 
Rodrigues Gonçalves, da Universidade do Porto; e António Leça Coelho, do 
Laboratório de Nacional de Engenharia Civil. Ainda em fase de consolidação, a 
perspectiva de intercâmbio e parcerias internacionais. 

O projeto “ Technology Assessment”, sob a coordenação da Dra. Maria Luiza de 
Castro, inclui várias frentes de investigação sobre as relações entre a tecnologia, as 
metodologias de projeto e os respectivos impactos na sociedade. Partindo da análise de 
uma primeira transição que ocorreu entre a representação tradicional e a utilização do 
computador como ferramenta de representação, procura-se entender, do ponto de vista 
sociotécnico, as implicações das novas ferramentas digitais na geração de formas e na 
modelagem da informação. Os focos de interesse incluem as novas maneiras de se 
considerar a criatividade, de mapear questões subjetivas , de articular atores e 
tecnologia, e também questões ligadas diretamente ao projeto e ao ensino. Pesquisa em 
parceria com o Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) em 
Karlshue na Alemanha e a Ecole Nationale Supérieure d’Architectur. Também 
vinculado a este projeto, em parceria com a Universidade do Minho e a Universidade 
de Lisboa, desdobra-se a pesquisa “ Conhecimento, Criatividade e Inovação 
Tecnológica” e o programa “Mobilidade nas Metrópoles: influências dos Sistemas de 
Transporte no Ambiente Construído”, junto à Université Toulon, França. Entre 2019 e 
início de 2020, a Profa. Maria Luiza de Castro realizou visitas técnicas com todas estas 
universidades com o objetivo de firmar as parcerias. 

Ainda associada nesta linha, a professora colaboradora recém-ingressa no Programa, 
Dra. Cynara Fiedler Bremer, trouxe consigo o projeto de pós doutorado 
“Thermographic and energy efficiency study cases on heritage architecture”, em 
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parceria com a Universidade de Granada, Espanha, ainda em fase inicial, mas já com 
uma produção intelectual significativa. Em 2019 a professora foi bolsista da Fundación 
Carolina e teve oportunidade de realizar vistoria na Iglesia de Santo Domingo, 
levantando as manifestações patológicas lá encontradas por meio de ensaio não 
destrutivo utilizando câmera termográfica. 

Na linha de “Paisagem e Ambiente”, sob a coordenação da Dra. Myriam Bahia Lopes 
e no quadro do projeto “L’humour contre la violence dans la ville” , o livro  L’humour 
contre la violence coordenado pela Profas. Myriam e Claudine Haroche (EHESS) está 
em fase de editoração e previsto para ser publicado em 2020 pela Presses Universitaires 
Paris-Oeust.  No projeto “La dissolution de l’horizon et la notion de paysage” a Profa 
Myriam esteve como professora convidada da Université de Toulon em novembro de 
2019 . A pesquisa desenvolvida consolidou o diálogo com o Grupo de pesquisa 
“Limites et frontière” que integra professores da EHESS, Paris, UNTL, Toulon, 
Université de Lausanne, Suíça e da Université de Tokyo, Japão tendo apresentado a 
conferência “Dissolution de l´horizon"  no Colóquio Internacional "Penser, calculer et 
liberar", Hyères, França, 2019 e prosseguirá com a publicação de dois capítulos em 
dois livros agendados para publicação do citado grupo em editora francesa. Além do 
mais, manteve em seu recente estágio pós-doutoral na EHESS [2019-2020] diálogo 
com o Prof. Collot o que inclui a tradução e a organização pela Profa Myriam de 
coletânea de textos teóricos sobre a paisagem originalmente publicados em francês.  

Os membros do Laboratório de Paisagem, sob coordenação da Dra. Stael de Alvarenga 
Pereira Costa, integram as duas mais importantes redes internacionais de pesquisas de 
Morfologia Urbana, o ISUF - International Organization of Urban Form for 
Researchers and Practitioners – fundado em 1994, e o PNUM, Portuguese Network on 
Urban Morphology, rede responsável pela organização de atividades diversas – 
conferências, workshop e manutenção da Revista de Morfologia Urbana – da qual Stael 
de Alvarenga Pereira Costa é Vice Presidente. 

Também integrante da linha de pesquisa “Paisagem e Ambiente” o Grupo de Estudos 
de Recuperação Ambiental (GERA), coordenado pela professora Maria Rita Scotti 
Muzzi, realiza pesquisas em parcerias com universidades de prestígio internacional, 
como a Universidade de Lisboa – contando Profa Cristina Cruz  da da Faculdade de 
Ciências como interlocutora – e a Universidad de Salamanca, tendo como interlocutor 
o Prof. Pedro Mateos do Departamento de Biotecnología. 
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VIII- Solidariedade, Nucleação e Visibilidade 
 
8.1. Indicadores de Solidariedade e Nucleação 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável não 
possui projetos MINTER/DINTER. No entanto, cabe destacar o trabalho que vem 
sendo desenvolvido junto à Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura 
(RELARQ), através da qual o Programa tem podido repassar ferramentas e 
metodologias de tratamento do patrimônio arquivístico para outras instituições do 
Brasil e da América Latina, tais como a UFSC, a UFOP e o CEDODAL em Buenos 
Aires. 

Cabe se destacar o projeto “Rede Mineira de Patrimônio Cultural (RPC-MG)”, liderada 
pelo nosso Programa, rede que tem o objetivo maior contribuir para a troca de 
informação, o avanço do conhecimento da área, bem como para o fortalecimento da 
capacidade instalada nas ECTIs do Estado de Minas Gerais, minimizando distorções e 
desigualdades regionais e estimulando o desenvolvimento de projetos de pesquisa de 
qualidade que resultem em projeção das atividades na área. A RPC-MG tem como 
núcleo inicial seis universidades federais – a UFMG, a UFOP, a UFU, a UFV, a UFSJ 
e a UFJF, trabalhando conjuntamente em vários projetos de pesquisa em áreas distintas 
do patrimônio cultural. Neste ano, está se desenvolvendo projeto-piloto específico, que 
une os pesquisadores das diversas instituições parceiras, tratando-se de se desenvolver 
e implantar sistemática uniformizada para tratamento, informatização, catalogação, 
compartilhamento e gerenciamento eletrônico da informação relativa ao patrimônio 
cultural, visando dar acesso público e difundir a informação produzida na área. Para 
isso, além da consolidação da base informática que vem sendo desenvolvida pela 
UFMG e da análise das diversas plataformas disponíveis para tratamento de 
informação (SIG/IPHAN, ARCHES/GCI-GETTY), o projeto propõe-se a desenvolver 
um Thesaurus do Patrimônio Cultural em Português. 

Outra ação importante refere-se à pesquisa e ação sobre a temática da arquitetura de 
terra.  Ainda em 2006, o Professor Marco Antônio Penido de Rezende organizou o “1º 
Congresso de Arquitetura e Construção com Terra”, no Brasil, que deu origem à criação 
da Rede TerraBrasil em 2007, do qual este docente é o atual coordenador. A partir daí 
essa rede tem organizado, bianualmente,  congressos, que se caracterizam por ser não 
só um momento de discussão sobre o estado da arte do conhecimento, mas também por 
terem oficinas de arquitetura de terra e, hoje, entre profissionais e pesquisadores a rede 
possui cerca de 40 (quarenta) associados. Em 2019 o professor organizou o 2o 
Seminário sobre Arquitetura Vernácula, que aconteceu na Escola de Arquitetura da 
UFMG. A segunda edição do evento deu sequência ao 1º Seminário sobre Arquitetura 
Popular: a salvaguarda dos saberes tradicionais, organizado na Faculdade de 
Arquitetura na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2016. Neste segundo 
seminário, uma organização conjunta entre o Programa de Pós-Graduação em 
Ambiente Construído e Sustentável da UFMG, a Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da UFBA e o Comitê Científico em Arquitetura e Tecnologia Vernáculas 
do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS/BR), organização não 
governamental global associada à Unesco, o foco se deu nas expressões históricas e 
tradicionais da produção arquitetônica popular, abordadas como objeto de reflexão 
conceitual, teórico-metodológica e de pesquisa, bem como em suas relações com 
processos de preservação e dinâmicas da vida contemporânea. A partir de tais estudos 
foi criado um grupo de pesquisa denominado Arquitetura Vernácula, Patrimônio 
Cultural, Sustentabilidade e Turismo com ações  de pesquisa e visitas técnicas com a 
participação de  variados professores do PPG-ACPS  e de outros programas pós-
graduação da UFMG na áreas de Antropologia e Geografia.  

A rede de solidariedade e nucleação também pode ser compreendida a partir da atuação 
dos Laboratórios e Grupos de Pesquisa, cujas atividades, projetos e investigações 
podem ser acessadas por meio de plataformas abertas e da web. Nesse contexto, 
diversos laboratórios atuam em parceria com órgãos governamentais municipais, 
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estaduais e federais – como a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, o 
IEPHA-MG e o IPHAN -, assim como junto aos Ministérios Públicos Estaduais e 
Federais. Por meio de consultorias especializadas, projetos de pesquisa e projetos de 
extensão, esses Laboratórios atendem instituições de memória – como museus, 
fundações e arquivos -; áreas ambientais naturais, construídas e híbridas; e programas 
municipais que visem a sustentabilidade e a integração entre o ambiente construído e o 
patrimônio cultural e natural. 

Entre 2014 e 2018, o projeto CAPES-AULP - “Patrimônio Cultural e 
Sustentabilidade”, uma parceria entre a UFMG e a Universidade Eduardo Mondlaine 
de Maputo, Moçambique, permitiu estreitar os laços entre as instituições e, atualmente, 
a proposição de um DINTER-Internacional encontra-se em processo de elaboração. 
Considerando as portarias CAPES nº 60, de 2019, regulamentando o Doutorado 
profissional, e a Portaria Nº 90, de 2019, que dispõe sobre os programas de pós-
graduação stricto sensu na modalidade de educação a distância. O Programa, em 
parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, e a partir do apoio da Dra. Solange 
Macamo, está desenvolvendo uma proposta para um Doutorado no sistema de EAD na 
área de “Patrimônio Cultural e Sustentabilidade”, envolvendo professores de ambas as 
universidades e voltado para a formação de docentes de universidades que 
compreendem o PALP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Guiné Equatorial. 

Como indicadores de solidariedade, a base de dados de Dissertações e Teses é um 
exemplo da abrangência e do direcionamento das pesquisas desenvolvidas no 
Programa, envolvendo o diagnóstico, a projeção e a teorização de questões 
relacionadas às linhas de pesquisa - “Memória e Patrimônio Cultural”, “Paisagem e 
Ambiente” e “Tecnologia do Ambiente Construído” -, por meio de estudos de caso – 
no caso do Mestrado – e do desenvolvimento de hipóteses e metodologias inéditas – 
no caso do Doutorado – que possam subsidiar ações coletivas, tanto na esfera pública 
quanto na esfera privada. 

O Laboratório de Estudos Integrados em Arquitetura, Design e Estruturas, sob a 
coordenação da professora Andréa Franco Pereira, organizou o SBDS + ISSD 2017 - 
Simpósio Brasileiro de Design Sustentável + International Symposium on Sustainable 
Design; produção do site ECOSELO - Prioridade Ambiental - 
http://www.arq.ufmg.br/tau/ecoselo/ , resultado de vários projetos de pesquisa 
financiados pela FAPEMIG e CNPq, com destaque ao último projeto no âmbito do 
Edital Universal 2015 da FAPEMIG. Este seminário, ao dar visibilidade ao projeto 
ECOSELO, permitiu à sociedade civil debater e conhecer o programa. 

Vários projetos em desenvolvimento fazem uma interação entre as pesquisas 
desenvolvidas no programa e sua aplicação em ações de governança, projeção 
inteligente de cidade e proteção do patrimônio cultural. O projeto “The contemporary 
welcoming of refugees and immigrants in France and Brazil from the perspectives of 
Mauss and Derrida” aborda questões atuais acerca dos movimentos de deslocamento 
humano, em relação aos impactos profundos em termos culturais e econômicos, a partir 
de uma perspectiva filosófica e sociológica nas cidades.  

O projeto “Técnicas de Reconstrução Tridimensional, Realidade Virtual e 
Prototipagem Aplicadas à Preservação do Patrimônio Cultural”, com apoio da 
FAPEMIG, busca uma metodologia inovadora voltada de exposição e pesquisa de 
acervos. 

O projeto “Análise de sensibilidade das decisões de projeto e sua influência no 
consumo energia elétrica dos edifícios de escritório condicionados artificialmente”, 
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Conforto Ambiental da EA-UFMG inclui 
parceira como Governo do Estado de Minas Gerais que atuam diretamente no 
planejamento estratégico de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade 
energética. Sob a coordenação da professora Roberta Vieira, membro da Secretaria 
técnica do PROCEL EDIFICA da ELETROBRAS e Vice-Presidente da Associação 
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, os resultados das pesquisas 
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direcionam-se à aplicação efetiva dos conhecimentos produzidos pelos orientandos das 
linhas de pesquisa em Tecnologia do Ambiente Construído. 

 

8.2. Acompanhamento de Egressos 
 
Entre 2007 e 2019 o Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável formou 193 (cento e noventa e três) alunos de Mestrado e a 
primeira aluna de Doutorado, Larissa Camilo de Souza Lima e Silva, formada em 
fevereiro de 2019 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/egressos/ . 

O acompanhamento dos egressos tem sido feito de forma trienal, a partir da formação 
da primeira turma em 2009. Assim, em 2012 foi feito o primeiro levantamento, 
considerando os 58 (cinquenta e oito) alunos das turmas ingressantes entre 2007 e 2010. 
Este acompanhamento fez parte do Relatório Coleta-CAPES da Avaliação da Capes – 
Triênio 2010-2012 – e procurou identificar o perfil dos egressos; sua colocação no 
mercado de trabalho, no setor público e na área educacional; além de verificar 
destaques acadêmicos em relação a premiações e posições de proeminência, tanto no 
meio científico quanto nos espaços de gestão pública e privada. 

O levantamento seguinte comportou os egressos com defesas entre 2013 e 2015, 
visando, principalmente, a geração do APCN do Curso de Doutorado. Nesse período, 
o Programa atualizou seu website e, como forma de manter o vínculo com os egressos 
e dos alunos do curso, criou uma página no facebook - https://pt-
br.facebook.com/pages/category/School/Mestrado-em-Ambiente-
Constru%C3%ADdo-e-Patrimônio-Sustentável-UFMG-310237565752062/. 

Entre 2018 e 2019, a partir das orientações das reuniões de meio-termo promovidas 
pela CAPES, bem como por meio da atualização do PDI 2018-2023, da UFMG, e da 
atuação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o Colegiado elaborou um Diagnóstico de 
Autoavaliação visando a elaboração de um Plano Estratégico. 

Em 2019, foi proposto um questionário aos egressos contendo 35 (trinta e cinco) 
questões, divididas em 5 (cinco) temas: 1. Informações pessoais; 2. Informações 
Acadêmicas;  3.Continuidade dos estudos;  4. Informações profissionais; 5.Avaliação 
do Curso. Dos 153 (cento e cinquenta e três) alunos formados entre 2012 e 2019 - 
período que trata este quadriênio - 74 (setenta e quatro) responderam o questionário 
enviado, significando 48% da amostragem. 

1.    Informações: Os egressos informaram seus dados pessoais, link do CV Lattes, 
número ORCID e principais redes sociais. A partir destes dados, foi levantado que o 
Facebook, o Instagram e o Linkedin são as redes mais usadas e, desse modo, o 
Programa irá investir na atualização dessas redes sociais para acompanhar e manter os 
elos com os egressos. 

2.    Informações acadêmicas relacionadas às Linhas de Pesquisa, percepção de impacto 
da dissertação ou tese, participação em projeto ou grupo de pesquisa vinculado ao 
Programa, bolsa, média de artigos publicados durante o curso, participação em eventos 
e em ações de internacionalização,  específicas deste bloco,  foram sistematizadas com 
o intuito de estruturar o Plano Estratégico do Programa. 

3.    Continuidade dos estudos: 61% dos alunos informou continuidade dos estudos 
após o Mestrado. Apesar de um número expressivo de ex-alunos reingressarem no 
Programa a partir da abertura do Doutorado em 2016 – 24 (vinte e quatro) dos atuais 
43 (quarenta e três doutorandos) -, refletindo a capacidade de fixação do Programa, ou 
outros 21 (vinte e um) alunos que responderam afirmativamente esta questão ingressão 
em distintos Programa, inclusive em universidades internacionais - Doctorado en 
Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable - ECOSUR- México. 

4.    Informações Profissionais: Neste campo, 86% informou que ter cursado Pós-
Graduação impactou em sua carreira; em relação à atuação profissional, 30% atua na 
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área de ensino superior, 26% em órgãos públicos e 21% em empresas privadas, 
significando boa alocação no mercado de trabalho. 

5.    Avaliação do curso: 70% dos alunos informou os conhecimentos adquiridos 
durante o curso foram importantes para a formação profissional foram muito 
satisfatórios; 93%, que o curso colaborou para o desenvolvimento pessoal; 54% 
consideram a estrutura do curso boa; 26% considera excelente a oferta das disciplinas, 
43% muito boa e 31% boa; 47% avaliaram o corpo docente como excelente e 47% 
como muito bom; 70% avaliou a orientação como excelente; 32% avaliou como 
excelente o caráter interdisciplinar do curso, enquanto 49% avaliou como muito bom; 
28% considerou o impacto social das pesquisas excelente e 49% muito bom; a 
internacionalização recebeu 4% de avaliação excelente, 23% muito boa, 54% boa e 
19% ruim. 

Considerando o resultado desta avaliação, foi instituída uma comissão permanente de 
acompanhamento de egressos, visando abarcar os anos não levantados na pesquisa, mas 
acompanhar os alunos, alterando a dinâmica para aplicação quadrienal do questionário, 
alinhando-se à periodicidade da avaliação da CAPES. 

Como forma de manter a integração dos ex-alunos egressos com a comunidade docente 
e discente do curso, os seminários de pesquisa, colóquios, encontros, congressos e 
demais eventos realizados no âmbito do Programa tem sido amplamente divulgados – 
inclusive por lista de e-mails de egressos –, procurando, assim, a manutenção de sua 
proximidade junto ao curso. Na aba “Eventos”, do website do Programa 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/), distintas ações de extensão, como 
palestras, cursos, encontros, exposições, seminários e colóquios podem ser 
visualizadas. 

Cabe destacar eventos de relevância regional, nacional e internacional organizados por 
docentes do Programa, como um polo atrativo aos alunos, que, durante e após sua 
formação, encontram um espaço de excelência para a apresentação e publicação de suas 
pesquisas. Destaca-se o Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação; o 
Colóquio Ibero-Americano: Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto; o Fórum Mestres 
e Conselheiros, além do Simpósio Científico do ICOMOS-BR (International Council 
of Monuments and Sites-BR), promovido em parceria com o Programa, a partir da 
atuação do Prof. Leonardo Castriota, presidente nacional e vice-presidente do conselho 
internacional. Atualmente na 3ª Edição, desde 2017 alunos e professores do programa 
têm atuado nesses encontros (https://www.even3.com.br/simposioicomosbr/). 

Os grupos de pesquisa e laboratórios podem ser considerados um dos instrumentos 
mais eficientes de manutenção do vínculo com os egressos. Cabe destacar que, a partir 
do Laboratório de Foto-documentação Prof. Sylvio de Vasconcellos, coordenado pelo 
professor Leonardo Castriota, alunos egressos fundaram  o IEDS – Instituto de Estudos 
do Desenvolvimento Sustentável –, uma organização não governamental de atuação 
nacional que tem absorvido alunos e professores em projetos ligados às temáticas 
desenvolvidas pelo Programa. Este Instituto tem sido parceiro em muitas iniciativas, 
notadamente na organização de eventos científicos e publicações, permitindo a 
continuidade do envolvimento ativo de muitos egressos em parceria com docentes da 
casa. 

 

8.3. Visibilidade 
 
A visibilidade do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável ocorre em distintas plataformas. Atualmente, o website remodelado - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/ -, inclui distintas informações 
relacionadas tanto à estrutura do Programa, quanto em relação aos eventos e projetos. 
Os Grupos de Pesquisa do CNPq coordenados por professores do corpo permanente e 
colaborativo também é um espaço primordial para divulgação e integração entre as 
pesquisas dos orientadores e orientandos. Por sua vez, o website da Escola de 
Arquitetura da UFMG também é um canal de divulgação - 
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http://www.arq.ufmg.br/site/v2/index.php/ensino/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-
ambiente-construido-e-patrimonio-sustentavel/. 

Diversos colóquios internacionais e nacionais, coordenados por professores do 
Programa, também geram plataformas de visibilidade. Em setembro de 2018 ocorreu a 
quinta edição do “Colóquio Ibero-americano Paisagem Cultural, patrimônio e projeto”, 
promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), pelo Instituto de Estudos do 
Desenvolvimento Sustentável (IEDS), e pelo Comitê Brasileiro do Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS-BRASIL), em parceria com o 
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Nesse 
colóquio foram aprofundadas discussões iniciadas nas edições anteriores, fazendo-se 
uma avaliação das diversas dimensões da ideia da paisagem cultural, tanto aquelas de 
natureza conceitual, metodológica e projetual, quanto suas implicações para as políticas 
de preservação, intervenção e gestão do patrimônio, com vistas ao desenvolvimento. 

O Simpósio Científico do ICOMOS-BRASIL em 2018, também apoiado pelo 
Programa e pela UFMG, apresentou um panorama das discussões sobre o patrimônio 
em nosso país e discutirá os desafios da preservação do moderno, a partir de 
conferências e mesas-redondas que traçaram o estado da arte do debate nacional. 
Alunos e professores integraram mesas e comissões científicas, gerando visibilidade 
das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa. 

Chegando à sua décima edição em 2018, o Fórum Mestres e Conselheiros, também 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável, é um evento único no Brasil, no qual os militantes e os agentes que 
formulam e implementam as políticas de patrimônio se encontram com pesquisadores 
acadêmicos dos diversos programas de pós-graduação em nosso país. Com isso, visa-
se propiciar um espaço de discussão envolvendo questões teóricas e práticas no campo 
da preservação, posto a dialogar de forma multidisciplinar com as diversas áreas do 
conhecimento. Reconhecido hoje como referência na discussão da municipalização do 
patrimônio e da educação patrimonial, este Fórum foi realizado pela primeira vez em 
2008, quando era voltado ainda para Minas Gerais, estendendo-se para todo o país a 
partir de 2009. Em 2018, em sua edição comemorativa, o Fórum apresentou uma visão 
panorâmica da preservação em nosso país, convidando os especialistas e militantes a 
apresentarem suas reflexões e experiências sobre “As diversas dimensões do 
patrimônio cultural”.  Mantendo o seu caráter plural, o Fórum Mestres e Conselheiros 
abre espaço para apresentação de trabalhos científicos, que são publicados em anais 
indexados, e de relatos de experiências. 

Bianual, o Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, com sua 5a edição 
em 2017, reuniu profissionais e pesquisadores de toda região ibero-americana. Dando 
sequência aos trabalhos realizados em 2008, 2011, 2013 e 2015, a quinta edição deste 
Seminário, composto por conferências e mesas-redondas, além comunicações, 
procurou dar visibilidade e gerar encontros de pesquisas do mundo ibero-americano. A 
pesquisa na área da História da Arquitetura e do Urbanismo na América Latina tem 
passado por mudanças significativas nos últimos anos, refazendo-se versões 
tradicionais da historiografia dominante. Conforme chamada do evento, a intensa 
revisão a que tem se submetido o passado da Arquitetura e a significativa ampliação 
vivida pelo campo da preservação do patrimônio a partir dos anos 1980 fez com que a 
disciplina da História da Arquitetura voltasse a ser colocada na ordem do dia. De fato, 
os últimos trinta anos assistiram a uma tremenda efervescência no campo da História 
da Arquitetura em nosso continente, com grande vitalidade editorial e com a 
multiplicação de programas de mestrado e doutorado e de eventos na área.  Ao mesmo 
tempo, percebe-se uma crescente colaboração entre áreas distintas, com a necessidade 
de um olhar integrado com os campos da ciência da informação e ciência da 
computação, considerando a explosão informacional e a repercussão da internet. 

Por fim, o Seminário de Pesquisa em Pós-Graduação e Inovação apresenta as pesquisas 
introdutórias dos alunos recém-ingressos no Programa em um formato de seminário 
aberto ao público, permitindo a visibilidade do Programa ao público externo converte-
se em uma vitrine para futuros egressos; criando conexões com a sociedade por meio 
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dos convidados e produzindo uma experiência pedagógica proativa, conduzida pelos 
próprios alunos. 
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IX- Inserção Social 
 
9.1. Inserção Social 
 
O PPG-ACPS, tendo em vista a sua temática e perspectiva, tem tido uma forte inserção 
social, que se exprime em sua atuação tanto no ensino quanto na pesquisa, secundadas 
por uma intensa ação extensionista, atendendo tanto a esfera municipal, estadual e 
federal, quanto empresas públicas e privadas. 

Cabe anotar que, em seus doze anos de oferecimento, o Programa tem tido a função 
precípua de capacitar um público de formação multidisciplinar, desde os recém 
egressos da graduação, até aqueles que já atuam na área, especialmente em órgãos de 
preservação, chamando-se a atenção para a importância que nosso programa tem tido 
na capacitação de funcionários do IEPHA-MG, do IPHAN e do Ministério Público. 
Diversos dos egressos hoje atuam como docentes em Universidades Públicas e privadas 
(Centro Universitário Izabela Hendrix, CEFET-MG, UNA, Newton de Paiva), 
mantendo contato com os grupos de pesquisa vinculados ao Programa através de 
pesquisas e trabalhos conjuntos. 

Os inúmeros projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no âmbito do Programa 
têm proporcionado ao grupo de docentes e discentes oportunidades de exercitar a 
interdisciplinaridade frente a problemas concretos e específicos, nas três linhas de 
pesquisa do Programa. Nesse ponto, cabe se destacar o Programa de Arquitetura 
Pública, do LAP, que, contemplado em 2009 pelo Programa PROEXT do MEC, que 
lhe destinou R$ 100.000,00 (cem mil reais), conseguiu montar uma boa infraestrutura 
(mobiliário e computadores) para os seus atendimentos. No triênio 2010-2012 foram 
atendidos os municípios mineiros de Sabará (intervenções no centro histórico), Serro 
(assessoria na implantação do plano de revitalização da paisagem cultural) e Sete 
Lagoas (mapeamento das unidades de conservação), com envolvimento de 
pesquisadores e mestrandos e nove estudantes de graduação, com bolsas da PROEX, 
MEC e CREA-MG. Também nesse período se realizou um inventário da Rua 
Itapecerica, no bairro da Lagoinha em Belo Horizonte, para o qual o LAP preparou o 
esboço de um plano de revitalização. Depois de anos de atuação naquele bairro 
histórico de Belo Horizonte, o LAP instalou, em parceria com o Instituto de Estudos 
de Desenvolvimento Sustentável, um posto avançado de atendimento ali, onde atende-
se a população local, que é orientada sobre como preservar e reparar seus imóveis, bem 
como se preparam pequenos projetos de intervenção local. Neste posto de atendimento, 
atuam docentes, egressos do Programa, estudantes de pós-graduação e graduandos, 
numa saudável interação entre os diferentes níveis de formação. 

Diversos projetos de consultoria técnica na área de conforto ambiental e eficiência 
energética em edifícios têm sido realizados no âmbito do LABCON-UFMG desde 
2009. Estes projetos permitiram através da participação contínua de discentes de 
Mestrado do Programa uma inserção na resolução de questões reais ligadas à 
sustentabilidade do Ambiente Construído. Entre estes projetos estão a assessoria dada 
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente na avaliação de edifício sustentável, aplicação 
do RTQ-C (Requisito Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética em 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos) com 11% de todas as etiquetas emitidas 
no país até fevereiro de 2020, do RTQ-R (Requisito Técnico da Qualidade do Nível de 
Eficiência Energética de Edifícios Residenciais) e montagem de projetos para a 
obtenção do Selo PROCEL Edificações com 15% dos Selos emitidos no país até 
fevereiro de 2020. Estes projetos de consultoria têm forte vínculo com o 
desenvolvimento de áreas estratégicas do Governo Federal, o que é comprovado pelo 
financiamento de projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento dos regulamentos 
supracitados. 

Por meio do edital PROEXT-MEC e do apoio do Ministério Público Federal, alunos 
de graduação e pós-graduação atuaram na consolidação do Museu da Lapinha-Centro 
Arqueológico de Lagoa Santa, entre 2010 e 2014, por meio de um projeto de inventário 
e de Conservação Preventiva. 
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Também houve participação de alunos de Mestrado na elaboração de cursos na área de 
RTQ-C, desenvolvendo material didático e participando em sala de aula, bem como 
coordenando alunos de graduação que trabalharam no desenvolvimento de material 
didático. Início em dezembro de 2011 e duração de 03 anos. 

Além disso, podem-se citar como indicativos da inserção social de nosso Programa:  
participação em uma série de conselhos técnico-consultivos, representativos da 
sociedade civil, tais como o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP), 
CREA-MG, CAU-MG, entre outros; assessoramento a órgãos governamentais e/ou 
associações profissionais, tais como Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério 
de Minas e Energia, Secretaria Técnica Edificações da ELETROBRÁS (PROCEL-
Edifica), CREA-MG, IAB-MG, IBAM, BIOERG; participação em associações 
técnico-científicas nacionais e internacionais, tais com Presidência Administrativa e 
Coordenação do Grupo de Conforto Ambiental da ANTAC (Associação Nacional de 
Tecnologia do Ambiente Construído) e participação como membros na ANPUR 
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional), no IAUC (International Association on Urban Climate), na PROTERRA 
(Rede Ibero-Americana de Pesquisadores e Produtores de Arquitetura de Terra), na 
Rede Túneis de Vento, ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), na ABEE 
(Associação Brasileira de Eficiência Energética), no CBCS (Conselho Brasileiro de 
Construção Sustentável), entre outros. 

A ANTECIPA - Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do 
Patrimônio foi fundada por iniciativa de professores da linha de pesquisa Memória e 
Patrimônio. A associação foi fundada em dezembro de 2015, durante o evento 
IPERION-BR Primeiro Encontro da Rede de Laboratórios Associados, promovido pelo 
LACICOR, com a participação dos principais laboratórios brasileiros que realizam 
pesquisa na área de Ciência da Conservação. A Associação foi criada a partir de debates 
e demandas de grupos brasileiros especialistas no campo do Patrimônio Cultural, 
adotando, desde o início, uma perspectiva transdisciplinar.  Seu principal objetivo é 
promover a preservação do patrimônio cultural, com a cooperação com universidades, 
centros de pesquisas, bem como outras entidades e instituições.  A ANTECIPA atua 
para ser um fórum de intercâmbio entre pesquisadores, programas de Pós-Graduação, 
entidades e organizações, promovendo e apoiando a pesquisa transdisciplinar, a 
produção científica e tecnológica e a sistematização, difusão e intercâmbio de 
informações e conhecimentos do campo expandido da Ciência do Patrimônio. É 
atualmente presidida pelo prof. Luiz Souza e fazem parte de sua diretoria e conselhos 
os profs. Alessandra Rosado, Willi de Barros Gonçalves e Yacy-Ara Froner. 

O programa atua ainda em parceria com outras unidades da UFMG, como o Museu de 
História Natural e Jardim Botânico. Por meio do Laboratório de Arqueometria e 
Preservação em Arqueologia, coordenado por professores oriundos do programa, 
diversas atividades de educação patrimonial têm sido realizadas, além de projetos junto 
às comunidades locais, como a restauração da urna e Belo Vale por meio de parceria 
com o Ministério Público Estadual. 

Em parceria com o CECOR-Escola de Belas Artes, através do Laboratório de Ciência 
da Conservação, distintos projetos de pesquisa e consultorias suportam atividades de 
organização de Museus, Fundações e Arquivos. Projetos de vistoria, autenticação e 
salvaguarda, como no evento do rompimento da barragem de Fundão em Bento 
Rodrigues-MG, determinam a inserção social do Programa, considerando as linhas que 
envolvem a preservação do patrimônio cultural. 

Além disso os professores do Programa participam com frequência da organização, da 
coordenação científica e como subcoordenadores ou avaliadores das comissões 
científicas de eventos nacionais e de âmbito internacional tais como o Fórum Mestres 
e Conselheiros, o Colóquio Ibero-americano Paisagem Cultural, patrimônio e projeto, 
o Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, o ENTAC, ENCAC, 
SBDS, Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Seminários de Pesquisa em Ciência 
& Conservação, eventos estes que reúnem entre 80 e 500 participantes entre 
pesquisadores e alunos. Os discentes do Programa são fortemente incentivados a 
participar de tais eventos pela troca científica que os mesmos proporcionam e nos 
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eventos com sede em Belo Horizonte os discentes do Programa costumam participar 
não só como autores, mas também no auxílio à estruturação dos eventos. 

Na linha Paisagem e Ambiente há diversas interfaces que contribuem para a sua 
abrangência nas abordagens de pesquisa que se relacionam às temáticas do 
planejamento urbano e da sustentabilidade das paisagens, tanto em seus aspectos 
teóricos quanto práticos, considerando-se o seu rebatimento nas políticas públicas. A 
urbanização brasileira traz no seu bojo diversas interconexões que se estruturam num 
suporte físico, constituído por aspectos geológicos e pedológicos, que por sua vez 
determinam as características da cobertura e das suas variações no relevo, no clima e 
na urbanização,  o que vai caracterizar uma paisagem diversificada e um ambiente  
cujos serviços ecossistêmicos estarão disponibilizados. 

O Estado de Minas Gerais , assim denominado devido a riqueza minerária de seus 
solos, especialmente na região centro – leste do estado onde se encontra o chamado 
Quadrilátero Ferrífero, alberga um dos maiores depósitos de minério de ferro em 
formações ferruginosas metamorfoseadas contendo predominantemente hematita. Por 
este motivo, desde os tempos coloniais a paisagem rural e urbana nesta região foi 
moldada sob a égide da exploração minerária, resultando um patrimônio cultural 
peculiar e único. 

Porém, o caráter econômico sempre foi preponderante na exploração minerária e a 
sustentabilidade ambiental e social foram relegadas a um segundo plano ao longo da 
história de mineração de nosso estado. Novas tecnologias para uma mineração de 
menor impacto foram geradas, mas timidamente adotadas, tal como a mineração a seco 
e emprego reduzido de barragens. Por outro lado, a rápida expansão e ampliação da 
atividade minerária aumentaram significativamente os riscos de desastres ambientais e 
atualmente assistimos a desastres gigantescos como a ruptura de barragem de Fundão 
(Mariana/MG) que derramou quase 50 milhões de m3 de rejeito sobre a Bacia do Rio 
Doce destruindo vidas humanas, fauna , flora, rios, cidades. comunidades, história e 
memória. Trata-se de um impacto de consequências imprevisíveis e nunca dantes 
estudado, as soluções que estão sendo adotadas são, portanto, de caráter empírico e 
aleatório e cujos resultados serão temporários. Soluções ambientais, econômicas e 
sociais deveriam ser tomadas dentro de um planejamento único e harmônico. 

Este tipo de visão macro cabe a profissionais com expertises em cada área de 
conhecimento e as soluções não poderiam ser definidas à revelia de pesquisadores 
experientes. Cabe a nós professores e estudiosos interessados na preservação cultural e 
ambiental propor soluções para a recuperação ambiental e social das áreas atingidas já 
que somos detentores de conhecimento, tecnologias e experiência para tanto. Como 
integrantes de uma instituição de ensino acreditamos ser esta uma oportunidade para a 
academia retornar à sociedade conhecimentos calcados em aportes teóricos e pesquisas 
inovadoras, que foram financiadas por esta sociedade. 

A cidade de Paracatu de Baixo (Mariana /MG) foi atingida pelo rejeito de Fundão com 
destruição de casas, igreja, escola, ruas, praças, campo de futebol, área agrícola, 
pastagens, mata ciliar, dentre outros. Estudos realizados por nossa equipe mostraram 
que é possível recuperar a mata ciliar, a fertilidade do solo e a atividade agropastoris 
de áreas atingidas pelo rejeito. Mediante este resultado a comunidade tenta se organizar 
e retomar as atividades econômicas através da reorganização da produção rural, 
resgatando o núcleo urbano, a memória e cultura perdidos. Desta forma, propomos 
agregar à esta comunidade o conhecimento e experiência de nossa equipe da pós-
graduação (PPG-ACPS ) através da proposição de novo modelo de reconstrução 
socioeconômico e ambiental para a comunidade de Paracatu de Baixo. 

A busca de respostas e soluções às demandas crescentes decorrentes de catástrofes 
ambientais tem sido uma prática estruturante das várias pesquisas no PPG-ACP; 
especificamente, em pesquisas que buscam soluções para as problemas ambientais, 
econômicos, sociais e urbanos atingidos por catástofres, cujo diagnóstico permite 
estabelecer parâmetros a serem utilizados na reconstrução das áreas atingidas e na 
construção de novos locais. O caráter inovador destas pesquisas, os benefícios 
científicos tecnológicos com contribuição para a inovação de produtos sob a forma de 
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protótipos e procedimentos metodológicos empregados por alunos nas pesquisas de 
Pós-graduação nas suas dissertações de mestrado e doutorado atestam a importância 
desta linha de pesquisa. 

Professores do PPG-ACPS têm como atribuição a proposição de intervenções físicas 
nas paisagens urbanas e rurais para ordenar a distribuição das atividades visando a sua 
harmonia física e bem-estar dos seus habitantes. O planejamento congrega a atuação 
de várias especialidades e campos do conhecimento, o que o torna essencialmente, uma 
atividade interdisciplinar. O tema é desenvolvido pela equipe composta por arquitetos 
urbanistas, engenheiros, sociólogos, biólogos, geólogos que tem a oportunidade de 
investigar aspectos relativamente pouco explorados (pelo seu caráter excepcional) e 
criar aportes teóricos e conceituais que poderão se tornar referências mundiais e 
aplicados como modelos para situações futuras. 

Neste sentido, o uso e determinados métodos em situações diferenciadas das 
tradicionais contribui para ampliação de conceitos e da sua divulgação, o que torna a 
pesquisa experimental e projetual, daí a sua importância. 

 

9.2. Interfaces com a Educação Básica 
 
Um mecanismo utilizado para a integração dos diferentes níveis de formação tem sido 
a absorção de alunos de 2º grau, através do Programa BIC-Jr, onde esses estudantes 
secundaristas trabalham lado a lado com bolsistas da graduação, alunos da 
especialização, do Mestrado e Doutorado, numa saudável integração. 

Na linha de extensão, o Programa participou, em parceria com o Instituto de Estudos 
de Desenvolvimento Sustentável (IEDS), de edital junto à Fundação Palmares, tendo 
sido selecionado para implantar em Minas Gerais o importante projeto Núcleo de 
Formação de Agente Cultural da Juventude Negra (NUFAC), que realizou em 2013 a 
capacitação de 200 jovens negros e negras, entre 15 e 29 anos, do ensino fundamental 
e médio, completo e incompleto, com cursos ministrados na modalidade presencial, 
com carga horária de 200 (duzentos) hora/aula por cursos, durante 10 meses nas cidades 
de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. 

O objetivo desses cursos foi fortalecer a identidade negra dos jovens sobre a temática 
étnico-racial, desenvolvendo a consciência crítica e contribuindo à inserção da 
comunidade afrodescendente, por meio da história de resgate do continente africano, 
da manifestação cultura de origem africana e afro-brasileira, valorizando a cultura entre 
as populações vulneráveis, residentes em periferias e favelas, além reconfigurar as 
experiências culturais e recreativas populares tradicionais dentro de um discurso 
preponderantemente étnico e político; e de outro lado ampliar o debate sobre a exclusão 
do negro e suas manifestações nas esferas político-econômico e social, com intuito de 
conscientizar outras parcelas da população sobre a importância desse debate, além de 
fazerem senti-los (os não-brancos) como elemento pertencente dessa cultura 
miscigenada. Ao reforçar essa consciência cidadã de pertencimento étnico foram 
ofertados os cursos de qualificação profissional de web designer, produtor cultural e 
figurinista. 
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X- Internacionalização 
Uma das formas de garantir a visibilidade das ações de internacionalização do 
Programa, foi a disponibilização das pesquisas em andamento no website 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/internacionalizacao/. 

O Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, por 
meio de sua Comissão de Internacionalização, procurou organizar as informações 
relacionadas às parcerias, aos projetos e às ações de internacionalização dos docentes 
e discentes da casa. A partir do instrumento gerado pelo GT-CAPES,  três dimensões 
foram levantadas: parcerias; produção intelectual internacional e mobilidade. 

O planejamento estratégico, baseado em instrumentos de autoavaliação, levantamento 
de dados e apoio da Diretoria de Relações Internacionais e da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, procurou ampliar e reforçar Convênios, Cooperações, Projetos e Pesquisas 
no campo interdisciplinar do Ambiente Construído e do Patrimônio Sustentáveis, junto 
à comunidade Latino-Americana e Norte Americana, países de língua portuguesa no 
continente Africano e parceiros da  União Europeia. 

Dentre vários projetos de intercâmbio interinstitucionais na linha “Memória e 
Patrimônio Cultural”, destaca-se “Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura” 
(RELARQ) tem o objetivo maior de desenvolver e implantar sistemática uniformizada 
para tratamento, informatização, catalogação, compartilhamento e gerenciamento 
eletrônico da informação, visando dar acesso público e difundir acervos de Arquitetura 
e do Urbanismo, e que hoje congrega aproximadamente várias de instituições. O seu 
módulo inicial foi patrocinado pelo programa Pró-Cultura da CAPES, tendo reunido a 
UFMG, a UFOP, a UFSC e a UFAL (http://relarq.org/o-que-e/ ). Iniciada em 2007, sob 
a coordenação do Prof. Leonardo Castriota, a proposta gerou o “Seminário Ibero-
americano Arquitetura e Documentação” - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/seminario-ibero-
americano-arquitetura-e-documentacao/ - , cuja 6ª edição, em 2019, ocorreu a partir de 
subsídios do Programa. 

Outra iniciativa na área de documentação e registro do patrimônio é a Red-PHI, 
“Patrimônio Histórico Cultural Iberoamericano” (https://www.even3.com.br/redephi/ 
), que propõe o desenvolvimento de um sistema inovador de informação de escala 
global, baseado nas capacidades do mundo universitário, permanentemente atualizado. 
O objetivo é criar uma plataforma que sirva para conhecer melhor o valor estratégico 
do patrimônio e que permita uma gestão mais eficiente deste legado comum para ativar 
sua capacidade de ordenação do espaço habitado. O PHI pretende, além disso, facilitar 
a difusão destes valores ao grande público e converter-se em um instrumento de 
pesquisa, catalogação e ajuda na tomada de decisões dos principais agentes de 
cooperação e das instituições públicas ou privadas interessadas em programas de 
investimento no campo da reabilitação, conservação a proteção do patrimônio. A 
liderança dessa Rede está ancorada no Programa, sob a coordenação do Prof. Flávio 
Carsalade,  e na Universidade Politécnica de Madrid (UPM), já reunindo instituições 
da Argentina, Portugal, Chile, México e Peru. 

Nessa linha, cabe ressaltar a cooperação com os países latino-americanos e ibéricos, 
notadamente os convênios em andamento com o Departamento de Arquitectura e 
Urbanismo do ISCTE de Lisboa e com a Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Neste último caso, foi firmado convênio de cooperação entre as duas instituições, já 
tendo seis docentes da UFMG participado como bolsistas do programa de Mobilidade 
Acadêmica da Fundación Carolina. Também nessa linha de cooperação entre as duas 
instituições, cabe se destacar a produção conjunta de vários eventos como a linha de 
“Seminários ibero-americanos Arquitetura e Documentação” (2009, 2011, 2013, 2015, 
2017, 2019) e o “Colóquio Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto: desafios e 
perspectivas” (2010, 2012, 2014, 2016, 2018) 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/coloquio-ibero-
americano-paisagem-cultural-patrimonio-e-projeto/, sob a coordenação de vários 
professores do Programa. 



65 

Entre 2018 e 2019, o professor Leandro Brusadin realizou seu pós-doutoramento no 
Centre de Recherche sur les Lien Sociaux (CERLIS) - Universidade de Paris V 
(Sorbonne), criando conexões de pesquisa junto à instituição. O projeto “Les concepts 
sociaux fondamentaux de l’hospitalité: les pratiques d’accueil institutionnel des 
migrants à Paris et à São Paulo”, decorrente deste pós-Doutorado, é assim descrito: 
“cette recherche porte sur les perspectives de l’étude de l’accueil dans l’espace urbain 
à la lumière de l’école française de pensée humaine et sociale appliquée. L’étude des 
pratiques d’accueil des migrants et des réfugiés fournit la dynamique de la scène 
culturelle contemporaine et ses formes d’inclusion et d’exclusion sociale face au droit 
au cosmopolitisme et à l’exercice de la culture et de ses formes d’altérité”. 
Desenvolvido em parceria com a pesquisadora Dra. Anne Gotman, Directrice de 
recherche émérite CNRS – Université Paris Descartes, há uma produção intelectual 
relevante já produzida e publicada em periódicos Qualis A. 

No âmbito internacional, o Programa integra ainda o projeto AULP-CAPES, programa 
de Mobilidade Docente e Discente direcionado à elaboração de pesquisas conjuntas 
relacionadas ao campo do Patrimônio Cultural, envolvendo Brasil e Moçambique, por 
meio do intercâmbio entre cursos de graduação e pós-graduação da UFMG e UEM. No 
âmbito do Brasil participam os cursos de graduação em Conservação-Restauração de 
Bens Culturais Móveis, Artes Visuais e Arquitetura e Urbanismo; no stricto sensu, o 
Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. De 
Moçambique, a instituição parceira é a Universidade Eduardo Mondlane, por meio dos 
cursos de graduação e programas de pós-graduação da Faculdade de Arquitectura e 
Planeamento Físico. Esta parceria, além de contar com o apoio do Programa Pró-
Mobilidade Internacional (CAPES-AULP), também contará com o apoio do ICCROM 
– International Centre for the Study of the Preservation and Restauration of Cultural 
Property –, considerando sua larga experiência em cursos de treinamento e formação; 
projetos integrados e pesquisas específicas na área do patrimônio cultural. O projeto 
visa a construção de uma parceria entre as duas universidades para a proposição de um 
Centro de Conservação-Restauração dos Países de Língua Portuguesa no Continente 
Africano, aliando as experiências desenvolvidas pelo CECOR no apoio a projetos de 
conservação-restauração e a expertise do ICCROM. 

O intercâmbio teve por objetivo a construção de redes temáticas e o apoio a eventos 
internacionais. Como resultado, espera-se a criação de um Grupo de Pesquisa em 
Patrimônio Cultural para os Países de Língua Portuguesa, permitindo assim a formação 
e o compartilhamento de recursos humanos na área; pesquisas colaborativas; projetos 
de cooperação técnica e a gestação de uma plataforma de discussão sobre políticas 
sustentáveis de preservação. A composição de pesquisas em História da Arte, Ciência 
da Conservação, Conservação-Restauração e Arquitetura considera o sinergismo que o 
diálogo dessas áreas permite no campo da preservação de bens culturais. A inserção do 
conceito de patrimônio sustentável no cenário de desenvolvimento econômico e social 
permitirá o avanço de políticas públicas, formação de pessoal qualificado e a 
perspectivas de pesquisas voltadas à preservação desse patrimônio. Considerando a 
aprovação do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da UFMG, ampliando sua competência ao nível de doutoramento, objetiva-
se a preparação de uma proposta de DINTER entre as duas Universidades 

No campo da Conservação Preventiva, sob a coordenação dos professores Willi de 
Barros Gonçalves e Luiz Antônio Cruz Souza foi estabelecido um  Convênio com RCE 
– Instituto Holandês do Patrimônio Cultural, através de Memorando Formal de 
Entendimento para cooperação acadêmico-científica firmando na Diretoria de Relações 
Internacionais, com vigência formal  de dois anos entre o RCE e a Reitoria da UFMG 
em 01/03/2018, resultante da cooperação estabelecida em 2016, que resultou na 
organização do “Workshop Internacional Managing Indoor Climate Risks”, realizado 
no Instituto Casa da Glória em Diamantina, com financiamento a presença dos 
parceiros holandeses. 

Ainda no campo da Conservação-Restauração, o LACICOR e o Grupo de Pesquisa 
ARCHE – Art, Conservation and History-Environment – coordenaram o 2º e o 3º 
Encontro Luso-Brasileiro de Conservação-Restauração, organizado bilateralmente 
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entre instituições brasileiras e portuguesas: a Universidade Federal de Minas Gerais, a 
Universidade de Évora e a Universidade Católica do Porto. O evento tem como objetivo 
discutir as relações das políticas públicas na preservação do patrimônio cultural e a 
inserção de novas tecnologias e de parâmetros científicos nas ações integradas de 
Conservação e Restauro, avaliar os processos de formação nos níveis de graduação e 
pós-graduação e a função social do conservador-restaurador, trocar experiências entre 
profissionais e instituições da área, projetando ações futuras, e estreitar as relações 
entre instituições de língua portuguesa, promovendo um fórum de intercâmbio e 
discussões. O evento é realizado desde 2011. Sua primeira edição ocorreu na cidade do 
Porto-Portugal, a segunda em 2013, em São João Del Rey-Brasil 
https://www.eba.ufmg.br/encontrolusobrasilconserv/) , e a terceira em 2015 em Évora-
Portugal (https://www.eba.ufmg.br/conservacao/?p=370). Trata-se, portanto, de um 
evento consolidado, em sua quarta edição. O ELBCOR tem como público alvo 
estudantes de graduação e pós-graduação interessados na área de Património Cultural; 
profissionais de museus e do setor cultural; docentes e pesquisadores da área; agentes 
culturais e procedentes de cargos da administração pública voltados para a área da 
cultura. Em 2017 o ELBCOR foi realizado no Rio de Janeiro-Brasil 
(https://eventos.ufrj.br/evento/iv-encontro-luso-brasileiro-de-conservacao-e-restauro/ 
)e abrigou consecutivamente o 2º Encontro da Rede Brasileira de Laboratórios e 
Pesquisadores em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, cuja primeira edição ocorreu 
em 2015, em Belo Horizonte. Em 2019, o encontro ocorreu na cidade do Porto-Portugal 
(http://artes.porto.ucp.pt/pt/LBCR2019, , sendo que nestas duas últimas edições contou 
com participação de docentes do PPG-ACPS, e o próximo será em Pelotas-RS. 

No âmbito internacional, destaca-se a parceria do LACICOR com o Centro SMAArt 
(Scientific Methodologies applied to Archaeology and Art, http://www.smaart.it) do 
Departamento de Química da Universidade de Perugia (Itália), fortalecendo a Rede 
Brasileira de Laboratórios e Pesquisadores em Tecnologia e Ciência do Patrimônio.  
Em 2015, 2017 e 2019, o LACICOR promoveu a diversas reuniões da Rede Brasileira 
de Laboratórios Associados - IPERION-BR, iniciativa integrada ao IPERION-CH - 
Plataforma Integrada de Infraestrutura Europeia de Pesquisa em Patrimônio Cultural e 
E-RIHS - Infraestrutura Europeia de Pesquisa para a Ciência do Patrimônio. Em 
novembro de 2016 com o Apoio do PPG-ACPS, o LACICOR promoveu, em 
Diamantina – MG, um Workshop Internacional sobre Gerenciamento Ambiental e de 
Riscos para Coleções, em parceria com Agência Holandesa de Patrimônio Cultural, 
apoiada pelas redes internacionais elencadas acima. Ainda no âmbito da 
internacionalização, o projeto “A materialidade de forma: industrialismo e vanguardas 
Latino-Americana”, coordenado pelo LACICOR, faz parte do programa da Fundação 
J. Paul Getty “Trust Pacific Standard Times - Los Angeles / Latin America”. Firmando 
entre a UFMG e o Getty Conservation Institute, além das pesquisas específicas em 
museus e coleções brasileiras, encontros, estágios e intercâmbios têm sido realizados 
entre as instituições parceiras, incluindo a Universidad San Martín, em Buenos Aires, 
Argentina, a UFMG e o GCI, sob a coordenação do Prof. Luiz Antônio Cruz Souza e 
da Profa. Alessandra Rosado. 

A investigação “A produção, circulação e utilização de marfins africanos no espaço 
atlântico em ter os séculos XV e XIX”, por meio de convênio firmado entre a UFMG 
e o Centro de História da Universidade de Lisboa, permitiu o intercâmbio de docentes, 
discentes e demais pesquisadores vinculados ao Programa, bem como publicações, 
organização e participação de congressos. O projeto denominado “African Ivory in the 
Atlantic Space: Circulation, Manufacturing and Collecting - 16th to 19th Centuries”, 
gerenciado pela Universidade de Lisboa 
(https://www.letras.ulisboa.pt/pt/agenda/congresso-internacional-marfins-africanos-
no-mundo-atlantico-1400-1900 ), incorporou o “Projeto Pistas sobre o trânsito de 
objetos de marfim em Minas colonial: tecnologia de construção e questões estéticas”, 
financiado pela FAPEMIG, coordenado pela Porfa. Yacy Ara-Froner. 

Na linha “Tecnologia do Ambiente Construído”, registra-se o intercâmbio com a 
Universidade de Kassel, Alemanha, através da Faculdade de Arquitetura e 
Planejamento Urbano e da Paisagem. Desde 2014, o Programa recebe como visitante 
o Professor Dr. Lutz Katzschner, com o apoio do DAAD e inicialmente com bolsa da 
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FAPEMIG, através do Projeto de Pesquisa APQ-00146-12, vinculado ao MACPS. 
Além de atividades como desenvolvimento de pesquisas conjuntas, orientação de 
alunos e elaboração de artigos, a Professora Eleonora S. Assis organiza com o Professor 
Katzschner o “Workshop sobre Mapas Climáticos” para o Planejamento Urbano, que 
já está em sua 2ª edição, reunindo interessados de todo o Brasil, entre profissionais das 
áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e geografia, além de docentes 
e discentes de graduação e pós-graduação. Uma disciplina optativa conjunta também é 
oferecida no Programa, com carga horária de 30 horas, que tem gerado artigos com a 
participação dos mestrandos, normalmente apresentados em eventos técnico-
científicos. O Professor Katzschner também oferece palestras abertas à comunidade da 
UFMG, bem como em eventos locais organizados pelo corpo docente. Desse modo, 
tem havido um crescente interesse dos alunos de graduação que assistem a tais 
palestras, bem como o avanço nas aplicações práticas relacionadas aos estudos sobre o 
clima urbano, que culminaram recentemente, por exemplo, na cooperação com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte no desenvolvimento do 
Mapa de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas da cidade 
(https://www.kas.de/o/webfriend-to-liferay-url-rest-
endpoint/urlredirect/url/wf/doc/kas_47229-1522-4-30.pdf?161128211634). 

Outra importante colaboração internacional de nosso Programa é o projeto “Sustainable 
Smart Grids - Opening Markets for new products and services in Brazil”, em parceria 
com a Swedish Governmental Agency for Innovation Systems que objetiva identificar 
oportunidades para o desenvolvimento de soluções tecnologicamente inovadoras para 
produtos e serviços relacionados a redes inteligentes (Smart Grids), promovendo o 
intercâmbio acadêmico e empresarial entre Brasil e Suécia. Sediado no Centro de 
Pesquisa Computação Ambiental da Escola Arquitetura da UFMG e coordenado pelo 
Professor Dr. Renato César Ferreira de Souza,  grupo representa a consolidação do 
Núcleo de Inovação Tecnológica em Para Projetos em Computação Ambiental, 
apoiado pelo CNPq e pela Fapemig, envolvendo diversos professores do Programa 
(https://pq.arq.ufmg.br/introducing-smart-cities-a-transdisciplinary-journal-on-the-
science-and-technology-of-smart-cities/). 

Nesta linha de pesquisa, envolvendo Ciência da Informação, o projeto “Smart Cities, 
Smart Building E Smart Life – Knowledge Organization System”, sob a coordenação 
da Dra. Renata Baracho, tem como tema fundamental de estudo considerando o 
crescimento das cidades e do uso de tecnologia principalmente nos grandes centros 
urbanos. Temas de interesse do Ambiente construído e Patrimônio Sustentável são 
fundamentais para avanços nas ações voltadas à projeção de cidades inteligentes. As 
principais parcerias deste projetos são com o Muma College of Business University of 
South Florida. Ainda em 2019, sob os auspícios do PRINT-CAPES, a professora 
Renata Baracho realizou seu pós-Doutorado na University Os South Florida. 

O projeto NIKER, , iniciado em janeiro 2010, visou desenvolver novas abordagens 
para a proteção do Patrimônio Cultural do risco de indução de terremotos. O 
coordenador do projeto é o Departamento de Engenharia de Estruturas e Transporte da 
Universidade de Padova, Itália, congregando outros centros de pesquisa da Università 
Degli Studi di Padova (Italy) Federal Institute for Materials Research and Testing 
(Germany) Institute of Theoretical and Applied Mechanics (Czech Republic) National 
Technical University Athens (Greece) Politecnico di Milano (Italy) Universidade do 
Minho (Portugal) Universitat Politecnica de Catalunya (Spain) University of Bath (UK) 
Gazi University (Turkey) Ecole Nationale d Architecture (Marocco) Cairo University 
(Egypt) Israel Antiques Authority (Israel) Bozza Legnami (Italy) Cintec International 
(UK) Interprojekt (Bosnia and Herzegovina) S&B Industrial Minerals (Greece) ZRS 
Ziegert Seiler Ingenieure (Germany) Monumenta (Portuga) ( http://www.niker.eu) . 
Após 2013, ações de internacionalização resultantes deste projeto foram continuadas 
pelo Prof. Egdar Carrasco. 

O Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Incêndio, sob coordenação do Dr. 
Paulo Gustavo von Krüger, objetiva o desenvolvimento de sistemas de informação 
geográfica como ferramenta de análise e gestão de riscos de incêndio em sítios 
históricos; o mapeamento das áreas de risco de incêndio nas cidades históricas 
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mineiras, especificamente aquelas declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO; a geração de diagnoses para permitir o conhecimento dos principais pontos 
e regiões de vulnerabilidade dos sítios históricos; e a proposição de prognoses no 
sentido de aumentar a resiliência ampla, incluindo tanto o local, suas edificações e 
população ali existente. Envolve diversos pesquisadores portugueses, como o Dr. João 
Carlos Lanzinha, da Universidade da Beira Interior; Dr. Miguel Jorge Chichorro 
Rodrigues Gonçalves, da Universidade do Porto; e António Leça Coelho, do 
Laboratório de Nacional de Engenharia Civil. Ainda em fase de consolidação, a 
perspectiva de intercâmbio e parcerias internacionais. 

Importante situar os projetos de pesquisa de Arquitetura Vernácula coordenado pelo 
prof. Marco que envolve professores das diferentes linhas de forma integrada.  

O projeto “ Technology Assessment”, sob a soordenação da Dra. Maria Luiza de 
Castro, inclui várias frentes de investigação sobre as relações entre a tecnologia, as 
metodologias de projeto e os respectivos impactos na sociedade. Partindo da análise de 
uma primeira transição que ocorreu entre a representação tradicional e a utilização do 
computador como ferramenta de representação, procura-se entender, do ponto de vista 
sociotécnico, as implicações das novas ferramentas digitais na geração de formas e na 
modelagem da informação. Os focos de interesse incluem as novas maneiras de se 
considerar a criatividade, de mapear questões subjetivas , de articular atores e 
tecnologia, e também questões ligadas diretamente ao projeto e ao ensino. Pesquisa em 
parceria com o Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) em 
Karlshue na Alemanha e a Ecole Nationale Supérieure d’Architectur. Também 
vinculado a este projeto, em parceria com a Universidade do Minho e a Universidade 
de Lisboa, desdobra-se a pesquisa “ Conhecimento, Criatividade e Inovação 
Tecnológica” e o programa “Mobilidade nas Metrópoles: influências dos Sistemas de 
Transporte no Ambiente Construído”, junto à Université Toulon, França. Entre 2019 e 
início de 2020, a Profa. Maria Luiza de Castro realizou visitas técnicas com todas estas 
universidades com o objetivo de firmar as parcerias. 

Ainda associada nesta linha, a professora colaboradora recém-ingressa no Programa, 
Dra. Cynara Fiedler Bremer, trouxe consigo o projeto de pós doutorado 
“Thermographic and energy efficiency study cases on heritage architecture”, em 
parceria com a Universidade de Granada-Espanha, ainda em fase inicial, mas já com 
uma produção intelectual significativa. 

Na linha de “Paisagem e Ambiente”, sob a coordenação da Dra. Myriam Bahia Lopes 
e no quadro do projeto “L’humour contre la violence dans la ville” , o livro  L’humour 
contre la violence coordenado pela Profas. Myriam e Claudine Haroche (EHESS) está 
em fase de editoração e previsto para ser publicado em 2020 pela Presses Universitaires 
Paris-Oeust.  No projeto “La dissolution de l’horizon et la notion de paysage” a Profa 
Myriam esteve como professora convidada da Université de Toulon em novembro de 
2019 . A pesquisa desenvolvida consolidou o diálogo com o Grupo de pesquisa 
“Limites et frontière” que integra professores da EHESS, Paris, UNTL, Toulon, 
Université de Lausanne, Suíça e da Université de Tokyo, Japão tendo apresentado a 
conferência “Dissolution de l´horizon"  no Colóquio Internacional "Penser, calculer et 
liberar", Hyères, França, 2019 e prosseguirá com a publicação de dois capítulos em 
dois livros agendados para publicação do citado grupo em editora francesa. Além do 
mais, manteve em seu recente estágio pós-doutoral na EHESS [2019-2020] diálogo 
com o Prof. Collot o que inclui a tradução e a organização pela Profa Myriam de 
coletânea de textos teóricos sobre a paisagem originalmente publicados em francês.  

Os membros do Laboratório de Paisagem, sob coordenação da Dra. Stael de Alvarenga 
Pereira Costa, integram as duas mais importantes redes internacionais de pesquisas de 
Morfologia Urbana, o ISUF - International Organization of Urban Form for 
Researchers and Practitioners – fundado em 1994, e o PNUM, Portuguese Network on 
Urban Morphology, rede responsável pela organização de atividades diversas – 
conferências, workshop e manutenção da Revista de Morfologia Urbana – da qual Stael 
de Alvarenga Pereira Costa é Vice Presidente. 
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Também integrante da linha de pesquisa “Paisagem e Ambiente” o Grupo de Estudos 
de Recuperação Ambiental (GERA), coordenado pela professora Maria Rita Scotti 
Muzzi, realiza pesquisas em parcerias com universidades de prestígio internacional, 
como a Universidade de Lisboa – contando Profa Cristina Cruz  da da Faculdade de 
Ciências como interlocutora – e a Universidad de Salamanca, tendo como interlocutor 
o Prof. Pedro Mateos do Departamento de Biotecnología. 
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XI- Atividades complementares 
 

Como é possível perceber nos itens destacados até o momento, o Programa, tendo em 
vista a sua temática e perspectiva, desenvolve uma forte ação extensionista, atendendo 
tanto governos locais e estaduais, quanto empresas públicas e privadas Nesse ponto, 
cabe se destacar o Programa de Arquitetura Publica, do LAP, que, contemplado em 
2009 pelo Programa PROEXT do MEC, que lhe destinou R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), conseguiu montar uma boa infraestrutura (mobiliário e computadores) para os 
seus atendimentos. 

No quadriênio anterior foram atendidos vários municípios do interior mineiro, bem 
como se deu sequência ao trabalho realizado no bairro da Lagoinha em Belo Horizonte, 
para o qual o LAP preparou o esboço de um plano de revitalização, que resultou em 
dezembro de 2016 no tombamento da região, que contemplou mais de 400 imóveis. 

Também nessa linha, destacam-se os projetos que se envolveram com a busca de 
soluções para a maior catástrofe ambiental brasileira, causada pelo rompimento de 
barragem de mineração em Mariana em 2015, com a destruição do Rio Doce e 
adjacências. 

O Programa propôs várias ações de extensão, entre as quais um diagnóstico ambiental 
das localidades envolvidas e a feitura de uma “Declaração de Significância” para Bento 
Rodrigues, que auxiliará na preservação do patrimônio cultural daquele distrito tão 
severamente atingido, e que se desdobrou na preparação, em parceria com o 
ICOMOS/BRASIL, de um dossiê de tombamento a ser apresentado ao IPHAN e ao 
IEPHA-MG para se proteger aquele sítio de memória. 

Diversos projetos de consultoria técnica na área de conforto ambiental e eficiência 
energética em edifícios foram realizados no âmbito do LABCON. Estes projetos 
permitiram através da participação de discentes de Mestrado do MACPS uma inserção 
na resolução de questões reais ligadas à sustentabilidade do Ambiente Construído. 
Entre estes projetos estão a assessoria dada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente na 
avaliação de edifício sustentável, aplicação do RTQ-C (Requisito Técnico da 
Qualidade do Nível de Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e 
Públicos) e do RTQ-R (Requisito Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência 
Energética de Edifícios Residenciais). 

Esses projetos de consultoria têm forte vínculo com o desenvolvimento de áreas 
estratégicas do Governo Federal, o que é comprovado pelo financiamento de projetos 
de pesquisa voltados ao desenvolvimento dos regulamentos supracitados. Também 
houve participação de alunos de Mestrado na elaboração de cursos na área de RTQ-C, 
desenvolvendo material didático e participando em sala de aula, bem como 
coordenando alunos de graduação que trabalharam no desenvolvimento de material 
didático. 
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XII- Autoavaliação (perspectivas de evolução e 
tendências) 
 

12.1. Informe os pontos fortes do programa 
 
Para a Autoavaliação, realizamos no ano de 2018 uma reunião ampliada com 
professores e alunos, apresentando o resultado da Avaliação Quadrienal (2013-2017). 

Nessa reunião, foram estabelecidas quatro prerrogativas de diagnóstico e ação, 
relacionadas à  secretaria, à normatização, à comunicação e às estratégias coletivas para 
atender a avaliação da CAPES. O processo autoavaliativo foi determinado pelo 
seguinte fluxo: identificação dos problemas; discussão das ações no Colegiado e 
Implantação de soluções. 

Nesse processo de avaliação, um dos pontos fortes do PPG-ACP,S apontado pela 
comunidade, foi o envolvimento do corpo docente e do corpo discente em todas as 
ações voltadas ao aprimoramento do Programa. 

Mapeadas as demanda por uma comissão interna mista, composta por alunos e 
professores, foram levantadas as seguintes demandas de normatização: 

a) Demanda de ajuste do Regulamento do Programa às Normas Gerais da Pós-
Graduação da UFMG, conforme Resolução Complementar no 02/2017, de 04 de julho 
de 2017, aprovada pelo CEPE; 

b) Demanda de diretrizes para Distribuição de Recursos e Processo Seletivo; 

c) Demanda de resolução regulamentar para distribuição de Orientações; 
aproveitamento de créditos relacionadas ao estágio docência e às atividades acadêmicas 
de pós-graduação, a partir das alterações das NGPGs; critérios para credenciamento e 
recredenciamento de Docentes Permanentes e Colaboradores; critérios para 
distribuição de bolsas; normatização de mudança de nível; coorientação e pós-
doutoramento. 

O empenho do Colegiado, permitiu que todas estas demandas de normatização fossem 
estruturadas neste quadriênio, sendo possível acessar toda regulamentação que gerencia 
o Programa no website - http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/. 

Atualmente, a fixação do técnico administrativo na Secretaria do Programa, a 
contratação de bolsista de graduação para a área de comunicação e aprimoramento do 
website, e a estagiária da Cruz Vermelha atuando como apoio da secretaria, a partir do 
apoio da Direção da Escola de Arquitetura e da PRORH-UFMG, aprimoraram o 
atendimento ao público e a qualidade das informações disponibilizadas. 

O ajuste no website do programa, objetivando a criação de um canal mais eficaz e 
dinâmico de comunicação, transparência, memória e divulgação das ações do iniciou-
se a partir da contratação do bolsista SIAPE e elaboração de uma Comissão de apoio 
composta por estudantes e professores. 

No segundo semestre de 2018, a CAPES instituiu uma Comissão com a missão de 
Implantar uma sistemática de autoavaliação no âmbito dos programas (Portaria CAPES 
no 148/2018), publicando no final de 2019 um manual específico para aportar estas 
questões 
(https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/1006201
9_Autoavaliação-de-Programas-de-Pós-Graduação.pdf ). 

Dois formulários foram elaborados em 2019, com o intuito de responder à demanda de 
Autoavaliação do Programa. 



72 

1. Formulário  Avaliativo e de Coleta de Dados - Docentes 

O Formulário Docentes, desenvolvido no GoogleForm, procurou mapear questões 
pontuadas no documento de Autoavaliação da CAPES e também, coletar dados para 
aprimorar o lançamento no sistema. 

Considerando o princípio exposto, em outras palavras, a autoavaliação é um processo 
avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica (CAPES, 2019ª, p.7), 
o formulário Proposto, discutido e aprovado em Colegiado, procurou levantar questões 
quantitativas e qualitativas do Programa, a partir da perspectiva docente. Foram 107 
questões, divididas em três tópicos: 1. Capes: 1.1. Identificação; 1.2. Docência, 1.3. 
Pesquisa; 1.4. Produção Intelectual; 1.5. Organização de Evento; 2. Autoavaliação; 3. 
Avaliação do Programa. 

1.1.  Identificação 

Os dados coletados neste campo, permitiram atualizar os dados dos professores; 
verificar os links de grupos de pesquisa; incentivar que todos os docentes fizessem seu 
cadastro no ORCID e Google Scholar, uma vez que estas plataformas foram indicadas 
na reunião√£o de meio termo; levantar o n√ú∫mero de bolsistas; verificar os docentes 
que atuam em outro Programa; levantar os principais colaboradores externos. 

a)       Atualmente, todos os professores do Programa estão cadastrados no ORCID; 
estão vinculados aos Laboratórios e/ou Grupos de Pesquisa e com os links do CV 
LATTES disponíveis no website do Programa 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/docentes/ );  

b)      Dentre os 26 (vinte e seis) docentes,  10 (dez) responderam ser bolsistas. 
Atualmente, 38% dos professores são bolsistas de agência de fomento: 6 (seis) 
Bolsistas de Produtividade do CNPq; 1 (um) CAPES (Visit Scholar); 1 (um) 
Produtividade em Pesquisa (CNPq) e PPM (FAPEMIG); 1 (um)  Auxílio Pesquisador 
PRPG; 1 (um) bolsista do Getty Conservation Institute; 

c)       Dentre os 26 (vinte e seis) professores, 9  (nove) atuam em outro Programa 
(35%).  A associação aos Programas de Pós-Graduação em Artes, Ciência da 
Informação, Biologia Vegetal e Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG possibilita 
um maior intercâmbio de experiências; 

d)      Todos os professores se envolveram em atividades administrativas e/ou de gestão 
do Programa e da Escola de Arquitetura: 8 (oito) em Colegiado; e o restante em 
Comissões, incluindo Processo Seletivo, Comissão de Credenciamento, Comissão de 
Bolsas, Comissão de Revisão do Regulamento, Coordenador de Departamento, 
Comissão de Internacionalização, Comissão de Comunicação, Coordenador de 
CENEX. 

Como descrito nos itens anteriores, a importância  deste Programa reside na sua 
competência de formar pessoas capazes de atuar na educação e na gestão pública, a 
partir de uma compreensão  interdisciplinar do planejamento e da pesquisa voltada ao 
ambiente construído, ao patrimônio cultural, à ambiência e à paisagem. Nesse sentido, 
destaca-se como ponto positivo do Programa, sua capacidade instalada – a partir dos 
laboratórios, das redes e dos grupos de pesquisa liderados pelos docentes da casa -, bem 
como seu vínculo com uma das maiores universidades federais do país, determinante 
ao suporte técnico e operacional a partir da infraestrutura existente. 

Além disso, destaca-se o impacto dos eventos gerenciados pelo corpo docente do 
Programa – no âmbito regional, nacional e internacional – no campo da extroversão do 
conhecimento acadêmico-científico e da promoção da cooperação intelectual entre 
instituições de pesquisa. 
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A identidade do Programa, também se estabelece pelo seu perfil de produção de um 
conhecimento científico aplicado à realidade social, a partir de pesquisas regionais, 
nacionais e internacionais voltadas ao conceito de sustentabilidade, cidades inteligentes 
e gestão integrada. 

1.1.   Docência 

Em 2015, com o projeto de Doutorado, houve a ampliação de 15 (quinze) para 18 
(dezoito) docentes – sendo incluído 1 docente da área de Ciência da Informação, 1 das 
Ciências Ambientais e 1 da Ciência da Conservação. Dos 18 (dezoito) professores, 2 
(dois) professores permaneceram como colaboradores, significando 12% de 
colaboradores. 

Em 2016, com a implantação do projeto, 5 (cinco) professores foram incorporados - 3 
(três) como permanentes e 2 (dois) como colaboradores -, ampliando o quadro docente 
para 23 (vinte e três) docentes, dos quais 4 (quatro) colaboradores, perfazendo 22% 
Turismo, Ciência do Patrimônio e Paisagem foram as áreas contempladas. 

Em 2017 e 2018, em função da quadrienal, o Colegiado procurou manter o corpo 
docente, inclusive para atender as orientações de fixação do Programa. Nesse período, 
o Colegiado promoveu uma discussão interna sobre distribuição de orientações em os 
docentes, Em 2018, dois professores permanentes aposentaram e, considerando as 
portarias de recredenciamento, foram mantidos, apesar de paulatinamente já 
diminuírem suas atividades de orientação, docência e produção. 

Em 2019, as professoras aposentadas foram descredenciadas, 4 (quatro) passaram à 
categoria de colaboradores para permanentes e 5 (cinco) novos professores foram 
incorporados como colaboradores. 

Assim, neste momento o Programa está em funcionamento com 26 (vinte e seis) 
docentes, dentre os quais, 21 (vinte e um) permanentes e 5 (cinco) colaboradores 
(perfazendo 19% do total).  A estabilidade, ao longo do quadriênio, do conjunto de 
docentes permanentes foi mantida, conforme quesito da avaliação sistemática pelas 
coordenações e comissões de avaliação de área e pela Diretoria de Avaliação; cabe 
ressaltar que a incorporação de professores colaboradores no quadro de permanente fez 
parte da estratégia do Programa de fixar atores que têm atuado no Programa, 
principalmente por meio da qualidade das ações de Ensino, cumprindo um dos 
parâmetros da avaliação multidimensional, a dimensão (1) ensino e aprendizagem. 

As duas professoras que passaram da categoria de professor permanente para 
colaborador respondem com excelência pelas disciplinas obrigatórias de base 
metodológica e têm ampliado seus esforços na integração de grupos de pesquisa e 
publicações. 

Em relação às orientações, a partir de 2019, com a Resolução 005/2019, procuramos 
equilibrar o número de orientandos por professores permanentes. Assim, considerando 
os 21 (vinte e um) professores permanentes do corpo docente, a média em 2019 foi de 
4,4 orientações por orientador permanente. 

Todos os professores informaram as atividade de docência na graduação e ofertaram 
disciplinas no Programa nos anos informados. Conforme avaliações anteriores, a 
correspondência entre as disciplinas ofertadas na graduação e o campo de atuação do 
pesquisador permitem uma maior interlocução; 20 (vinte) informaram orientação de 
TCC ou IC, significando que 77% dos docentes da casa atuam na orientação da 
graduação. 

1.2.  Pesquisa 
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Em relação à distribuição de professores nas Linhas de Pesquisa, há equilíbrio na 
distribuição de professores entre as linhas: 31% em “Memória e Patrimônio Cultural”; 
27% em “Paisagem e Ambiente”; e 42% em “Tecnologia do Ambiente Construído”. A 
manutenção deste equilíbrio tem sido também utilizada pelas comissões responsáveis 
pelo credenciamento e recredenciamento  de professores no Programa, junto com 
questões quantitativas de produtividade e qualitativas, relacionada ao perfil e às 
contribuições dos docentes. 

Foi solicitado aos pesquisadores que indicassem até três projetos de pesquisa, como 
coordenadores ou membros, e avaliassem o tipo de parceria. De acordo com as 
respostas compiladas, observa-se um impacto substancial de projetos voltados à 
Internacionalização. Dentre os citados, são indicados como parceiros internacionais 
instituições – como o Getty Conservation Institute; o International Council of 
Monuments and Sites; o International Council of Museums -, além de diversas 
universidades estrangeiras. 

Dentre os projetos, destacam-se: Smart Cities, Smart Building E Smart Life – 
Knowledge Organization System – Kos, coordenada pela professora Renata Baracho, 
em parceria com a The Pennsylvania State University; AULP-CAPES-Patrimônio 
Cultural e Sustentabilidade, coordenada pela professora Yacy-Ara Froner, junto à 
Universidade Eduardo Mondlaine; Utilização do sistema de informação geográfica 
como ferramenta de análise e gestão de riscos de incêndio em sítios históricos, 
coordenado pelo professor Paulo Von Krüger, em parceria com as universidades do 
Porto e Minho, em Portugal; Thermographic and Energy Efficiency study cases on 
Heritage Architecture, coordenada pela professora Cynara Fiedler Bremer, em parceria 
com Universidad de Granada, na Espanha; Por uma nova epistemologia no campo do 
Patrimônio Cultural, seu ensino e o cenário internacional, sob coordenação do 
professor Flávio Carsalade, com bolsa CNPq de produtividade e ação integrada junto 
à rede Ibero-americano Arquitetura e Documentação; o projeto Concrete art in Brazil 
– the material of form: industrialism and the Latin-American avant-garde, vinculado 
ao GCI e Universidad San Martin, na Argentina; o Les concepts sociaux fondamentaux 
de l’hospitalité: les pratiques d’accueil institutionnel des migrants à paris et à São 
Paulo, coordenado pelo professor Leandro Brusadin, junto à Université Paris Descartes 
(França). 

O Programa Capes/Print, implantado na UFMG em 2019,  ao promover uma cultura de 
internacionalização da pós-graduação por meio de uma abordagem transversal e 
transdisciplinar, selecionou projetos do Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável, contemplando docentes da casa por meio dos 
editais de Professor(a) Visitante Júnior/Sênior no Exterior – como as professoras 
Myriam Bahia Lopes e Renata Maria Abrantes Baracho Porto; Doutorado Sanduíche – 
como as alunas Professor(a) Visitante Júnior/Sênior no Exterior – como Marina da 
Silva Garcia e Ana Beatriz Mascarenhas Pereira. 

 As parcerias internacionais podem se acessadas pelo website do Programa, na aba 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/internacionalizacao/ . 

Neste sentido, as quatro dimensões prevista no Relatório e Recomendações do Grupo 
de Trabalho Internacionalização – Condições Institucionais, Pesquisa, Mobilidade e 
Produção Científica – têm sido fixados a partir de um movimento interno – de docentes 
e discentes da casa – e externo – por meio das ações de internacionalização da PRPG-
UFMG. 

Além da internacionalização, um percentual elevado de projetos está vinculado às 
instituições governamentais – via editais e programas de agências de fomento como 
FAPEMIG, CNPq e CAPES – e instituições de pesquisa, principalmente laboratórios 
de grupos de investigação. 
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Apesar de pesquisas de relevância em relação às comunidades – como aquelas 
realizadas com as áreas atingidas pelo rompimento das barragens do Fundão (2015) e 
Brumadinho (2019) -, como resultado deste diagnóstico, o Colegiado irá propor uma 
discussão ampliada com os professores do Programa com o intuito de promover 
pesquisas direcionadas às comunidades da região. 

1.3.  Produção intelectual 

O GoogleForm colocou como quarto item de informação a inclusão da Produção 
Intelectual, Técnica e Artística, incluindo dados de 2017, 2018 e 2019, no intuito de 
complementar dados faltantes nas coletas anteriores da Plataforma Sucupira. 

Além das informações, os próprios professores indicaram suas produções de relevância 
e fizerem upload de artigos, capítulos de livros e livros, e relatórios técnicos, 
considerando as orientações relacionadas à inclusão dos PDFs. 

Revistas internacionais de impacto. 

a) Ambiente Construído (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-
2016); 

b) Ecological Engineering (A1 na área de Ciências Ambientais-2013-2016); 

c) Energy Procedia (A2 na área de Ciência Política e Relações Internacionais-
2013-2016); 

d) Energy and Buildings (A1 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-
2016); Ambiente Construído (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-
2016); 

e) Information Research (A1 na área de Ciência da Informação-2013-2016); 

f) International Journal of Development Research (A2 na área de Interdisciplinar-
2013-2016); 

g) Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development (A2 
na área de Interdisciplinar-2013-2016); 

h) Journal of Renewable and Sustainable Energy (A1 na área de Planejamento 
urbano e regional -2013-2016); 

i) Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics (A2 na área Interdisciplinar-
2013-2016); 

j) Patrimônio e memória (UNESP) (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e 
Design-2013-2016); 

k) Revista de Geografia e Ordenamento do Território (A2 na área de Arquitetura, 
Urbanismo e Design-2013-2016); 

l) Science of the Total Environment (A1 na área Interdisciplinar-2013-2016); 
Plant Biosystems (A2 na área de Ciências Ambientais-2013-2016); 

m) Sociedade e Cultura (A2 na área de Antropologia/Arqueologia-2013-2016); 

n) Soil use and Management (A2 na área de Ciências Ambientais-2013-2016); 

o) Urbe (A2 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design -2013-2016); 

p) Scientific Reports (A1 na área Interdisciplinar-2013-2016); 

q) Journal of environmental quality (A1 na área de Ciências Ambientais-2013-
2016); 
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A diversidade das áreas de impacto Arquitetura, Urbanismo e Design; Ciências 
Ambientais; Antropologia/Arqueologia; Planejamento urbano e regional; Ciência da 
Informação e Ciência Política e Relações Internacionais, demonstra o caráter 
interdisciplinar das publicações resultantes das pesquisas do corpo docente. Espera-se 
que unificação da qualificação assimile o real impacto na comunidade e que, para a 
área interdisciplinar, considerando sua especificidade, a diversidade seja contemplada. 

Além da produção em periódicos indexados, os professores do programa publicaram e 
organizaram diversas coletâneas, como A Estrutura Urbana de Nova Lima: os Modelos 
das Companhias Industriais e seus reflexos nas Cidades Brasileiras (2019), organizada 
pela professora Stael Costa Pereira e seu grupo de pesquisa; Patrimônio Cultural e 
Sustentabilidade, organizado pela professora Yacy-Ara Froner, como resultado da 
pesquisa CAPES-AULP Brasil-Moçambique (2017) e Vernacular and Earthen 
Architecture: Conservation and Sustainability, editado por Camilla Mileto, Fernando 
Vegas López-Manzanares, Lidia García-Soriano, Valentina Cristini, com o capítulo 
Vernacular change in Brazil southeast regioni do professor Marco Antônio Resende 
(2017). 

1.4.  Eventos 

De acordo com o Grupo de Trabalho – Qualis Artístico/Classificação de Eventos 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019
_Qualis-Artistico-Classificação-de-Eventos.pdf : 

“Evento Cientifico é uma atividade que tem como objetivos reunir especialistas e 
interessados em determinadas áreas do saber para discussão de temas que atendam a 
preocupações comuns, com vistas à atualização e ao progresso da pesquisa científica; 
divulgar resultados de pesquisa e colocar os pesquisadores em debate com vistas à 
qualificação e validação das investigações no âmbito da comunidade científica; 
incentivar o desenvolvimento de campos de pesquisa ainda emergentes; promover a 
formação de pesquisadores por meio da interação de discentes, docentes, profissionais 
e grupos de pesquisa com interesse na área; valorizar a interdisciplinaridade inerente à 
área” (2019, p.6). 

O grupo de professores do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável, dada sua projeção nacional e internacional, é responsável pela 
organização de eventos, os quais impulsionam e dão visibilidades à pesquisa da 
comunidade docente e discente do Programa, bem como dos colaboradores nacionais 
e internacionais. 

Contudo, não apenas a produção de artigos completos, trabalhos curtos ou resumos são 
determinantes na avaliação do impacto dos eventos. Vários docentes têm sido 
convidados como keynote em eventos importantes no âmbito regional, nacional e 
internacional. 

Na página do website do Programa (http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/), 
é possível verificar palestras, encontros, exposições, seminários e colóquios 
organizados em parceria do o Programa; por sua vez, o formulário avaliativo levantou 
os principais eventos de interesse com participação e organização de docentes do 
Programa: 

a) ANTECIPA - Encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e 
Ciência do Patrimônio, 
http://lacicor.eba.ufmg.br/antecipa/index.php/2018/10/13/inscricoes-1o-antecipa-
2018/ 

b) ARQUISUR: A produção da Cidade Contemporânea no Cone Sul: desafios e 
perspectivas da Arquitetura e do Urbanismo. 2019 - 
http://www.arq.ufmg.br/arquisur2019/ . 
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c) CILCA - VII International Conference on Life Cycle Analysis in Latin 
America. 7º Edição, Medelin. https://www.greendelta.com/cilca-conference-2017-
medellin/ 

d) Colóquio Ibero-Americano: Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/coloquio-ibero-
americano-paisagem-cultural-patrimonio-e-projeto/ 

e) CONSTRUÇÃO -  https://web.fe.up.pt/~construcao2018/ 

f) ENCAC - Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído 
(Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC) 
https://www.antac.org.br 

g) ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído 
(Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC) 
https://www.antac.org.br 

h) ENTECOR – Encontro Nacional de Tecnologia em Conservação e Restauro - 
http://entecor.ouropreto.ifmg.edu.br/ 

i) Fórum Habitar 2019 - Habitação e Desenvolvimento Sustentável 
www.even3.com.br/anais/forumhabitar2019 

j) ICEUBI - International Conference on Engineering - http://iceubi.ubi.pt 

k) INTERACT-BIO-
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/encontros/ 

l) Jornadas da Associação Brasileira de Críticos de Artes - 
http://abca.art.br/httpdocs/ebooks-abca/ 

m) LCM2017 - 8th International Life Cycle Management Conference. 8º Edição, 
Luxemburgo,  CNPq. http://lcm-conferences.org/ 

n) Mestres e Conselheiros - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/mestres-e-conselheiros/ 

o) P&D Design 2018 - 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design. 
13º Edição, Joinville, CNPq. https://ped2018.com.br/?p=home 

p) SBDS + ISSD 2017 - Simpósio Brasileiro de Design Sustentável + 
International Symposium on Sustainable Design. 6º Edição, Belo Horizonte, UFMG, 
CNPq, CAPES, FAPEMIG, FIEMG. 
http://www.arq.ufmg.br/tau/index.php/symposium-on-sustainable-design-sbds/ 

q) Seminário de Arquitetura Vernácula – 2019 
http://ufmgpossustentabilidade.com.br/vernacula/ 

r) Seminário Hospitalidade e Patrimônio: do acolher ao preservar 2017. 
https://ufop.br/eventos/seminario-hospitalidade-e-patrimonio-do-acolher-ao-preservar 

s) Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação - 
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/seminario-ibero-
americano-arquitetura-e-documentacao/ 

t) Seminário Nacional sobre Geografia e Fenomenologia 2018 - 
www.tinyurl.com/IXseghum 

u) Simpósio Brasileiro de Desenho Sustentável (SBDS) 
http://www.arq.ufmg.br/tau/index.php/symposium-on-sustainable-design-sbds/ 

v) Simpósio Científicos ICOMOS-BR - 
https://www.even3.com.br/simposioicomos2020/ 

w) Simpósio Internacional em Memória - Simpósio em Memórias, Museus e 
Turismo, 2018. http://seminariosmemoriasocial.pro.br/ 
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Este pode ser considerado um dos fatores de impacto mais importantes do Programa: a 
projeção nacional e internacional junto às entidades científicas, acadêmicas e culturais 
determina a atuação dos docentes da casa como organizadores de eventos da 
envergadura do ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), na Linha 
de Pesquisa de Memória e Patrimônio Cultural; do International Symposium on 
Sustainable Design, na Linha de Pesquisa de Ambiente Construído e Colóquio Ibero-
Americano: Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto na Linha de Paisagem e 
Ambiente. 

2.        Autoavaliação 

A segunda parte de levantamento de dados propôs 13 (treze) perguntas fechadas. Estas 
perguntas puderam gerar um diagnóstico autoavaliativo acerca da demanda de 
estabelecer pesquisas no âmbito de Grupos de Pesquisa ou Projetos inclusivos em 
relação aos outros docentes e aos próprios orientando; a percepção da abrangência, 
impacto e periodicidade das produções científicas; e a correlação entre disciplinas 
ministradas e metodologias ou temas investigativos. 

3.        Avaliação do Programa 

A terceira parte de levantamento de dados propôs 9 (nove) perguntas fechadas e uma 
aberta acerca da análise dos aspectos positivos e negativos do Programa. Estas 
perguntas puderam gerar um diagnóstico de avaliação do Programa em relação à sua 
infraestrutura e abrangência. 

91% considera a área de conhecimento do Programa adequada; 87% considera a área 
de concentração adequada e 87% que as linhas de pesquisa refletem a identidade do 
Programa. Estes dados preliminares serão discutidos em grupos formados por 
professores de uma mesma linha. 

Em relação ao impacto científico e caráter inovador da produção intelectual produzida 
pelo programa, 83% acredita que este é um pontos forte do Programa; e, da mesma 
forma, 91% acredita que há impacto econômico, social e cultural em relação às 
pesquisas desenvolvidas no Programa. A totalidade dos professores informou acreditar 
no impacto econômico, social e cultural em relação à formação de pessoas do 
programa. 

Para além das estatísticas, o valor à formação de pessoas, aparelhadas tecnicamente e 
com capacidade crítica de análise, tem sido continuamente expresso no coletivo do 
Programa, tanto pelos alunos quanto pelos professores. 

61% dos professores acredita na visibilidade do Programa ao nível nacional; 30% 
internacional e 9% regional. Contudo, acentuadamente a maior parte das pesquisas e 
estudos de caso dos Mestrados formados até o momento versa sobre a região de Minas 
Gerais. 

Finalizada esta etapa de Autoavaliação, o Plano Estratégico decorrente deste trabalho, 
associado com a Avaliação CAPES disponibilizada para o quadriênio, poderão 
aprimorar as ações do Programa. 

De uma maneira geral, o programa demonstra sua consolidação, principalmente a partir 
de um volume considerável de artigos e livro, bem como produção técnica de 
relevância. 

Há 341 (trezentos e quarenta e um)  produtos técnicos informados em 2017, 399 
(trezentos e noventa e nove) em 2018 e 303 (trezentos e três) registros em 2019.  

Considerando o perfil do Programa na promoção de eventos científicos e extroversão 
do conhecimento, a maioria está concentrada em ORGANIZAÇÃO DE EVENTO; 
CURSO DE CURTA DURAÇÃO; PROGRAMA DE RÁDIO OU TV e 
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHO. No campo da produção técnica, os campos 
informados tratam de produtos gerados por pesquisa, sendo basicamente estruturados 
em tornos de: RELATÓRIO DE PESQUISA; SERVIÇOS TÉCNICOS; EDITORIA; 
MANUTENÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA; DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO. 

Em função da impossibilidade de preencher todos os campos indicados pelo relatório 
do GT de Produção Técnica em 1043 (um mil e quarenta e três) produtos técnicos 
informados, optou-se pela seguinte metodologia: apenas produtos de professores 
permanentes foram preenchidos, destacando-se, por ordem de prioridade os eventos 
organizados em edições continuadas; os cursos de curta duração; relatórios de pesquisa  
e os relatórios técnicos de serviços de consultoria. 

Em relação às atividades de editoração, conceituada  como resultado de "atividade 
editorial de processos de edição e publicação de obras de ficção e não-ficção. 
Compreende planejar e executar, intelectual e graficamente, livros, enciclopédias, 
preparando textos, ilustrações, diagramação etc. com vinculação ao Programa 
(projetos, linhas, discentes/egressos)", considerando a disposição dos pdfs de todos os 
livros produzidos pelo programa, preferiu-se não duplicar esta ação. 

 

12.2. Informe os pontos fracos do programa 
 

A abertura do curso de Doutorado junto ao programa possibilitou a fixação em mais 
longo prazo de pesquisadores junto aos laboratórios, propiciando enriquecimento dos 
processos de pesquisa, gerando uma hierarquia de produção na qual os doutorandos e 
pós doutorandos auxiliam com sua experiência os mestres. A presença mais regular de 
doutorandos e mestrandos junto a esses espaços de pesquisa e produção de 
conhecimento também proporcionou uma maior troca de experiências e uma maior 
integração com alunos de iniciação científica de temas afins que puderam inclusive 
participar no desenvolvimento de etapas de seus trabalhos. Do mesmo modo, ocorreu 
um salto qualitativo nas produções bibliográficas que puderam se centrar mais em 
revistas que em geral implicam em maior tempo de preparo para publicação. Espera-se 
que este seja um quadro evolutivo e que o grupo possa com o tempo produzir 
publicações de maior impacto dentro da área. Espera-se que com a nova secretaria o 
curso de ainda um salto de qualidade no controle dos processos acadêmicos diversos. 

Atualmente, as perspectivas de evolução referem-se a possibilidades de busca de 
recursos para execução de projetos conjuntos entre os diversos grupos que atuam no 
programa, de modo a possibilitar oportunidades de projetos que possibilitem a ação 
tanto conceitual quanto prática e de campo dos diversos grupos, de forma 
complementar, e buscando sucesso como um todo, desde a fase de desenvolvimento 
conceitual de projeto até a fase de execução, e avaliação pós-execução. Trata-se, 
portanto, de se almejar o entrosamento entre os pesquisadores e líderes de grupo, os 
quais através dos membros dos grupos de pesquisa poderiam efetivamente estabelecer 
uma estrutura de trabalho entre as disciplinas, os grupos, e seus membros. Do ponto de 
vista de tendências, as perspectivas são da busca de elementos de fortalecimento da 
integração com organismos nacionais e internacionais, enquanto Programa, e não 
somente através dos contatos pessoais dos líderes de grupos. 

Em termos de melhoria, seria muito importante o entrosamento maior entre os grupos, 
visando integração e complementaridade de ações e projetos de médio e longo prazo. 
Uma atuação mais efetiva junto aos órgãos de patrimônio seria também muito 
importante, bem como a busca de colaboração direta do Programa com o Mestrado 
Profissional do IPHAN, pois apesar de alguns pesquisadores do programa atuarem no 
referido Mestrado, não há ainda inserção institucional suficiente. 
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Cabe ressaltar que o campo transdisciplinar e os estudos transdisciplinares são de 
grande importância para a epistême contemporânea que não comporta mais que o 
conhecimento seja dividido em setores estanques. A construção dessa 
transdisciplinaridade, no entanto, não é uma tarefa fácil, não só por ser recente, mas, 
como é de sua própria característica, não há uma única possibilidade de condução. A 
trajetória de implantação do Programa reflete, assim, um amadurecimento nessa busca, 
corrigindo caminhos, criando novas possibilidades epistemológicas e buscando 
potencialidades e formas de relação entre conhecimentos hoje estanques dentro da 
própria UFMG. O período do Mestrado possibilitou esses acertos e amadurecimento e 
o Doutorado trouxe a possibilidade de abertura de novos horizontes e uma maior 
consistência quanto ao conhecimento produzido. Os temas desenvolvidos no Programa 
são eminentemente transdisciplinares e essa abordagem é a adequada para os campos 
aos quais se dedica o esforço do programa, Patrimônio e Memória, Paisagem e 
Sustentabilidade. Sem um espaço adequado para a confluência das áreas, o 
conhecimento a elas relacionado não encontra o caminho adequado para seu 
desenvolvimento maior. O esforço em busca dessa transdisciplinaridade tem 
transformado não apenas a produção do conhecimento, mas a própria atuação dos 
pesquisadores que, ao longo desses anos, modificaram estratégias de pesquisa e 
produção do conhecimento. 

Desde a implantação do Doutorado, houve problemas de continuidade na secretaria, 
gerando diversos transtornos, inclusive em relação às demandas acadêmicas e 
operacionais do Programa. Atualmente, contamos com um único secretário e não há 
perspectivas de ampliação do quadro, gerando uma sobrecarga no setor. Uma das 
formas de atenuar essa sobrecarga é o compartilhamento de diversas ações entre alunos, 
professores e coordenação, além de outras formas de suporte com bolsistas SIAPE, 
estagiários da Cruz Vermelha e monitores. Esse processo encontra-se em construção e 
demanda estratégias compartilhadas e compromissos, gestados pela própria 
comunidade do Programa. 

Ainda há necessidade de implantação de diversos protocolos e rotinas acadêmico-
pedagógicas e administrativas, cabendo ressaltar o esforço o atual colegiado vem 
fazendo para a geração de Resoluções e Diretrizes que possam dar transparência às 
decisões do Colegiado, obrigações docentes e discentes, bem como aos protocolos 
administrativos e acadêmicos. Há demanda de geração de rotinas de comunicação 
interna e externa, principalmente em relação à atualização do website, que poderia ser 
minimizada com maior suporte de funcionários no setor. 

Dessa forma, a integração do corpo docente precisa ser continuamente ampliada e 
consolidada, através do estímulo ao debate de ideias e à participação em trabalhos 
conjuntos; o programa deve fomentar de forma mais consistente a participação de 
alunos em eventos científicos e em publicações, temendo um recrudescimento dos 
esforços feitos nos últimos anos caso cortes orçamentários ocorram nas áreas de 
pesquisa no Brasil. 

Apesar da implantação do novo website do Programa, com inclusão de dados de perfil 
docente, link para as teses e dissertações, intercâmbios e demais eventos vinculados ao 
Programa, há necessidade de ampliar a visibilidade do Programa por meio de redes 
sociais. 

Do mesmo modo, há demanda do incremento da internacionalização do Programa, com 
absorção de professores visitantes e oferecimento de disciplinas em línguas 
estrangeiras.  
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XIII- PLANEJAMENTO FUTURO 
 

Tendo atingido seu décimo-segundo ano de existência, o Programa Interdisciplinar em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da UFMG encontra-se hoje 
consolidado e vem dando um salto qualitativo com a implantação, desde 2016, de um 
curso de Doutorado, conforme nosso planejamento inicial.  

Aqui cabe lembrar que essa expansão de nosso Programa corresponde à vocação da 
UFMG, que hoje oferece uma grande gama de programas de pós-graduação em todas 
as áreas do conhecimento, e que vem alcançando, sucessivamente, patamares sempre 
mais elevados na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), situando-se entre uma das melhores do Brasil.  No nosso caso, a 
implantação do nível de Doutorado corresponde a um passo lógico de expansão e 
consolidação do Programa, que já graduou mais de 90 mestres até o momento. 

O Programa tem organizado seu planejamento futuro a partir de uma ação estrutural de 
avaliação permanente, que inclui encontros programados entre os professores, tanto no 
âmbito das linhas específicas quanto do programa como um todo.  Esses encontros têm 
como objetivo, ao lado de constituir uma eficiente ferramenta de planejamento 
contínuo, fortalecer os grupos de pesquisa, as ações integradas entre os laboratórios e 
as ações coletivas de publicações, preparação de eventos e produção de projetos. 

Nos últimos dois anos, esses encontros ganharam a forma estabelecida do Seminário 
anual de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, permitindo a interação entre docentes e 
discentes, e entre as diversas linhas do Programa. 

Nessa linha, em relação à extroversão e assentamento de parcerias entre outras 
instituições e centros de pesquisa/pós-graduação, pretende-se consolidar a atuação do 
grupo em eventos científicos, no âmbito local, regional, nacional e internacional, tanto 
pela manutenção do apoio e geração de eventos já concretizados no âmbito do 
Programa – entre os quais podem se citar o Fórum Mestres e Conselheiros; o FORUM 
HABITAR (anuais); os Seminários Ibero-americano Arquitetura e Documentação 
(bianual); o Colóquio Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto (bianual) -, bem como 
expandir parcerias para a promoção de workshops, seminários, colóquios e congressos 
nas linhas de pesquisa e eixos temáticos do Programa. 

Nos próximos anos, há de se fortalecer a linha editorial do Programa, lançando 
anualmente os dois números temáticos da revista “FÓRUM PATRIMÔNIO Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável”, que vem sendo publicada desde 2007, e 
mantendo-se o convênio com o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável 
(IEDS) e a Editora Annablume, de São Paulo, para o lançamento de livros derivados 
de eventos e pesquisa do Programa, além da coleção de livros eletrônicos “Arquitetura 
e Cidade”, em parceria com a Editora da UFMG. 

Em relação à revista “FÓRUM PATRIMÔNIO: Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável”, a qual tem por objetivo debater em profundidade de questões 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável, através da publicação de contribuições 
técnicas e científicas originais abordando em especial o meio-ambiente e o patrimônio 
cultural e natural, pretende-se avançar em sua consolidação, incluindo questões como 
DOI; ORCID e ISNI, além da busca indexação nos principais repositórios em ciência 
da informação, como AJOL, ARIST, arXiv, Brapci, E-LIS, LISA, Redalyc, SciELO, 
Scopus e Web of Science, com o intuito de ampliar sua inserção e qualificação na 
CAPES. Atualmente, a UFMG conta com uma rede instituída com o intuito de 
aumentar a visibilidade dos periódicos produzidos no âmbito da Universidade e a 
geração de uma política de apoio às revistas, incluindo a criação de um Portal de 
Periódicos. 

Ainda na projeção de ações futuras, com a implantação do Doutorado, o programa irá 
lançar um edital ainda este ano, para a criação de sua identidade visual, o qual inclui o 
aprimoramento da página do curso na internet. Nesta linha, no processo de 
aprimoramento do website do curso, pretende-se, além do vínculo com a Biblioteca 
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Central, deixar disponíveis os links diretos para acesso às dissertações e teses, 
proporcionando um acesso direto à produção discente.  Da mesma forma, o 
aprimoramento de nossa página garantirá o acesso direto aos portais dos Laboratórios 
vinculados ao programa na página do Programa, visando apresentar aos pesquisadores, 
às instituições públicas e privadas, e aos interessados em ingressar no Programa, o 
escopo e a potencialidades das investigações desenvolvidas pelo grupo. 

Nos últimos dois anos, diversas resoluções visaram orientar e normatizar as ações do 
programa: Resolução N. 01-2017- Regulamenta a exigência do exame de língua 
estrangeira instrumental para os cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-
graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável; Resolução N. 02-2017- 
Regulamenta o processo de qualificação no Programa de Pós-graduação em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável; Resolução N. 03-2017 - Regulamenta o 
aproveitamento dos créditos obtidos no Mestrado para o Doutorado no Programa de 
Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável; Resolução N. 04-
2017 - Regulamenta as exigências dos Artigos 77 e 78 do Regulamento do Programa 
de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável para a marcação 
de banca para obtenção de título acadêmico, disponíveis no site do Programa 
(http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/resolucoes/) 

Em 2018, foram aprovados no âmbito do Colegiado as Diretrizes para Distribuição de 
Recursos (http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/diretrizes-para-
distribuicao-de-recursos/). Outras regulamentações aprovadas encontram-se na 
Assessoria Acadêmica da PRPG da UFMG para revisão, como a Resolução que 
regulamenta os critérios de concessão e renovação de bolsas do Programa; a Resolução 
sobre o sistema de distribuição de orientação; a Resolução sobre o regime de 
aproveitamento de créditos do Estágio Docência e das Atividades Acadêmicas 
Extracurriculares; e as Resoluções de credenciamento e recredenciamento de 
Professores Permanentes e Colaboradores do Programa. Em 2019, o Programa 
finalizou a adequação do Regulamento para compatibilizar com as Normas Gerais da 
Pós0Graduação da UFMG, de 2017. 

Como descrito anteriormente, com a finalização do projeto “Patrimônio Cultural e 
Sustentabilidade” junto à Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, em 2019, 
encontra-se em fase de discussão a implantação de um DINTER com a Universidade 
Eduardo Mondlaine (Moçambique), voltado a formação de docentes em países 
africanos de língua portuguesa. 

No contexto de internacionalização, espera-se uma maior aderência de docentes e 
discente do Programa no Projeto Institucional de Internacionalização (PII), a ser 
submetido ao Edital CAPES-PrInt. 

Contudo, a partir da “Autoavaliação e Plano Estratégico – 2017-2020”, considerando 
o modelo proposto, os conteúdos poderão ser alargados a partir de dados adicionais 
coletados em 2020. Para o ano de 2020, será desenvolvido um questionário direcionado 
aos discentes. Em relação aos princípios orientados pela CAPES no instrumento de 
Autoavaliação, os fundamentos estruturantes implantados no Programa de Pós-
Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável apresenta apenas ao 
final sua apreciação, como uma forma de reflexão do Plano Estratégico implantado 
https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019
_Autoavaliação-de-Programas-de-Pós-Graduação.pdf. 

Uma das principais metas é a capacidade de Internacionalização do Programa, 
principalmente diante da premência do campo do Desenvolvimento Sustentável que 
envolve as três linhas de pesquisa do programa focadas: na memória e no patrimônio; 
na paisagem e no meio ambiente; e na tecnologia do ambiente construído a partir das 
relações urbanas e das tecnologia voltadas à eficiência energética, planejamento, 
mobilidade. Também pretende-se ampliar a  capacidade de integração continuada da 
comunidade, principalmente a partir da aproximação com os Egressos a partir de 
mídias sociais e plataformas colaborativas, e uma orientação mais expressiva aos 
docentes e discentes acerca da demanda de Produção Intelectual qualificada capaz de 
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divulgar os resultados das pesquisas do Programa. Estas metas, já em curso, são 
continuadas e visam, a longo prazo, uma melhor avaliação do Programa. 


