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Belo!Horizonte,!07!de!março!de!2019!

!

DECLARAÇÃO!

!

Declaro!que!a!matrícula!na!disciplina!ACP809!H!–!O!PAPEL!DO!EDIFÍCIO!E!SEUS!SISTEMAS!
NA!CONSERVAÇÃO!PREVENTIVA!DE!BENS!CULTURAIS,!ofertada!pelo!Prof.!!Willi!de!Barros!
Gonçalves,! com! data! prevista! de! início! em! 22/04/2019! e! término! em! 24/06/2019,!
solicitada!por!MAURO!GABRIEL!GARCIA!SANTA!CRUZ!–!Passaporte!NºAAAB444292!–!foi!
autorizada!pelo!Colegiado!do!Programa!de!Pós^Graduação!em!Ambiente!Construído!e!
Patrimônio!Sustentável,!da!Universidade!Federal!de!Minas!Gerais.!

A!efetivação!da!matrícula!dependerá!do!envio!da!documentação!solicitada,!conforme!
indicações! em! https://www2.ufmg.br/drca/drca/Home/Pos^Graduacao/Disciplina^
Isolada/Disciplina^Isolada^2019^11!
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!
Dra!Yacy!Ara!Froner!

Coordenadora!do!Programa!de!Pós^Graduação!em!Ambiente!Construído!

!e!Patrimônio!Sustentável!

UFMG!

!

 

PORTARIA'N.001/2020'

!

A!Coordenação!do!Programa!de!Pós1Graduação!em!Ambiente!Construído!e!Patrimônio,!no!uso!
de! suas! atribuições! prevista! nas! Normas! Gerais! da! Pós1Graduação,! Artigo! 42,! item! II,! de!
coordenar(as(atividades(acadêmicas(e(administrativas(do(Curso,(de(acordo(com(as(deliberações(
do(Colegiado(de(Curso,!!

•! Considerando! a! impossibilidade! de! chamamento! de! eleições! para! recomposição! do!
Colegiado!em!tempo!hábil,!e!!

•! Considerando!o!momento!de!excepcionalidade!relacionada!às!alterações!dos!critérios!de!
avaliação! da! CAPES! e! o! envolvimento! do! Colegiado! instalado! no! processo! de!
Autoavaliação,!geração!de!Plano!Estratégico!e!preenchimento!da!Plataforma!Sucupira,!!

Reconduz!os!membros!do!Colegiado!abaixo!citados!para!um!mandato!pro8tempore!até!o!final!da!
gestão!da!atual!coordenação:!

•! Prof.!Edgar!Vladmiro!Mantilla!Carrasco!–!representante!titular!docente!

•! Profa.!Stael!de!Alvarenga!Pereira!Costa!–!representante!titular!docente!

•! Doutoranda!Ana!Beatriz!Mascarenhas!–!representante!titular!discente!

!

Belo!Horizonte,!21!de!fevereiro!de!2020.!

!

Coordenação'

Programa'de'Pós;Graduação'Ambiente'Construído'e'Patrimônio'Sustentável'
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PORTARIA  N.001/2018  

  

O  Colegiado  do  Programa  de  Pós-‐Graduação  em  Ambiente  Construído  e  Patrimônio  Sustentável,  

da   Escola   de   Arquitetura   da   UFMG,   conforme   previsto   nas   NORMAS   GERAIS   DE   PÓS-‐

GRADUAÇÃO,   delibera   que   os   professores   Yacy   Ara   Froner,   Leonardo   Barci   Castriota,   Edgar  

Vladmiro  Mantilla  Carrasco  e  Stael  Alvarenga  Peixoto  e  Myriam  Bahia   Lopes  e   componham  a  

Comissão  Coleta  CAPES-‐Plano  Estratégico,  com  validade  de  dois  anos  a  contar  desta  data,  sob  a  

presidência  da  primeira.  

A  Comissão  será  responsável  pelo  estabelecimento  de  critérios  e  estratégias  de  levantamento  e  

organização  das  informações  docentes  e  discentes  junto  às  suas  linhas  de  pesquisa.  

Belo  Horizonte,  09  de  março  de  2018.  
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PORTARIA'N.001/2019'

'

O" Colegiado" do" Programa" de" Pós0Graduação" em" Ambiente" Construído" e" Patrimônio"

Sustentável," da" Escola" de" Arquitetura" da"UFMG," conforme" previsto" nas"NORMAS"GERAIS" DE"

PÓS0GRADUAÇÃO," delibera" que" os" professores" Leonardo" Barci" Castriota," Edgar" Vladmiro"

Mantilla" Carrasco," Alessandra" Rosado" e" Stael" de" Alvarenga" Pereira" Costa" componham" a"

Comissão' de' Credenciamento' e' Recredenciamento," sob" a" presidência" do" primeiro," com"

validade"de"dois"anos"a"contar"desta"data."

A" Comissão" será" responsável" pela" elaboração" de" Resolução" acerca" dos" critérios" de"

credenciamento"e" recredenciamento;"pela"definição"do" cronograma"de"abertura"de"processo"

de" solicitação" de" credenciamento," com" divulgação" junto" à" secretaria" do" programa," e" pela"

avaliação"dos"processos"no"período"de"vigência"desta"Portaria."

Belo"Horizonte,"12"de"fevereiro"de"2019."
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