
Ata da 10ª/2019 reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo-
NPGAU da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada no dia 2 de 
dezembro de 2019, às 14h, na Sala da Congregação (202) da Escola de Arquitetura da UFMG. 
Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos 
Santos (Coordenadora) e Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador). Representantes Docentes: 5 
Titulares: Professores André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio 
dos Santos. Representante Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Constatado 
quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou a reunião colocando em discussão o item 
relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 9ª/2019 reunião do Colegiado, realizada 
em 04/11/2019. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos solicitou inversão de pauta para 10 
priorizar os itens não burocráticos, que demandariam uma maior discussão do Colegiado. Com a 
aprovação dos presentes, foram colocados em discussão os itens: ITEM 4. MANIFESTAÇÃO DA 
PROFA. DENISE MORADO A RESPEITO DO INDEFERIMENTO DA PROPOSTA DE OFERTA DE 
DISCIPLINA TRANSDISCIPLINAR NO 1/2020 COM VAGAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO E 
GRADUAÇÃO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência eletrônica encaminhada ao 15 
Colegiado do NPGAU em 13/11/2019 pela Profa. Denise Morado, com cópia ao Pró-Reitor de Pós-
graduação da UFMG e Chefia do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura, manifestando 
sua “perplexidade diante da negativa do NPGAU em acolher a proposta da disciplina ‘Tópicos em 
Estudos Transdisciplinares: Questões contemporâneas da sociedade e das territorialidades’ – UNI116, 
como parte de suas atividades obrigatórias como Professora Residente do IEAT”. A Profa. Ana Paula 20 
Baltazar lembrou que o Colegiado apresentou três propostas à Profa. Denise Morado para a oferta da 
referida disciplina: 1) Oferta pelo NPGAU somente com vagas para alunos da pós-graduação; 2) 
Oferta pelo curso de graduação com vagas para alunos da graduação e a possibilidade de vagas para 
os alunos da pós-graduação cursarem em regime de disciplina eletiva e, posteriormente, aproveitarem 
estes créditos sob a forma de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação”; 3) Oferta pelo curso de 25 
graduação (para alunos da graduação) e oferta pelo NPGAU (para alunos da pós-graduação) com 
dois diários de classe distintos. Em 14/11/2019, a Profa. Denise Morado encaminhou e-mail às 
Secretarias do NPGAU e PRJ informando “para conhecimento: inserção da disciplina do IEAT pela 
Faculdade de Letras, na graduação e pós-graduação”. O Colegiado ciente de que foi encontrada uma 
solução para a oferta da referida disciplina, reiterou a decisão da última reunião, pautada em 30 
deliberações anteriores que justificam a não aprovação de oferta de disciplinas com diário de classe 
único para a pós-graduação e para a graduação por entender que, no caso do campo de 
conhecimento da arquitetura e do urbanismo, alunos da pós-graduação e graduação não tem a 
mesma maturidade para serem submetidos às mesmas avaliações e, portanto, recomenda a oferta de 
uma turma para os alunos da Graduação e uma turma para os alunos da Pós-Graduação (com diários 35 
de classe e avaliações distintos), evitando, também, o duplo aproveitamento de créditos por parte dos 
estudantes da graduação. Esse posicionamento do Colegiado, juntamente com a Ata da última 
reunião, serão repassados à Profa. Denise Morado. ITEM 6. EDITAL DE PÓS-DOUTORADO PARA 
2020. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que em reuniões anteriores do Colegiado foi discutida a 
necessidade de regulamentar a forma de ingresso de pós-doutorandos no NPGAU com o lançamento 40 
periódico de editais para a seleção de candidatos, considerando a grande demanda de pesquisadores 
para a realização de Pós-Doutorado, aliada à sobrecarga de orientações de mestrado e doutorado dos 
professores do Programa. Após amplo debate, o Colegiado decidiu pela expedição de dois editais 
semestrais de seleção de candidatos à Residência Pós-doutoral junto ao NPGAU, sendo o Edital de 
Seleção para o 1º semestre de 2020 realizado concomitantemente à seleção para a cota de bolsa do 45 
Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, atribuída até julho de 2020 à pesquisadora 
Ana Paula Silva de Assis, que foi aprovada em concurso para docente da UFOP, devendo apresentar 
sua desistência da bolsa assim que entrar em exercício na universidade. O Colegiado decidiu pela 
abertura de uma vaga para cada termo de referência de pesquisa dos professores que responderam 
positivamente à consulta sobre seu interesse e disponibilidade em orientar pós-doutorandos no 1º 50 
semestre de 2020. O EDITAL DE SELEÇÃO 2020/1º SEMESTRE – RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORAL 
(E UMA BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO-PNPD/CAPES) aprovado pelo 
Colegiado segue anexo a essa Ata. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência 
eletrônica encaminhada em 19/11/2019 pela Profa. Flávia Nacif da Costa, da UFSJ, manifestando 
interesse em ingressar no NPGAU para realização de seu projeto de pós-doutoramento anexado à 55 
mensagem. O Colegiado não acolheu a proposta e decidiu informar à pesquisadora a decisão de 
regulamentação da entrada no pós-doutoramento através de editais semestrais esclarecendo, ainda, 
que provavelmente em março de 2020 será divulgado novo Edital para entrada no 2º semestre de 
2020. ITEM 7. REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORAMENTO APRESENTADO PELA ESTUDANTE 
CLARICE LIBÂNIO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência eletrônica 60 
encaminhada em 08/11/2019 pela pesquisadora Clarice de Assis Libânio requerendo certificado de 
realização de Pós-Doutorado junto ao NPGAU em 2018 através de bolsa de Pós-Doutorado Júnior 



(PDJ)/CNPq, sob a supervisão do Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór, cuja anuência ao projeto de 
pós-doutorado denominado “Vulnerabilidade e segregação versus práticas culturais e direito à cidade 
nas periferias da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, datado de 07/03/2018, segue anexo à 65 
mensagem. A Professora Ana Paula Baltazar esclareceu que a pesquisadora não fez seu registro 
formal em Residência Pós-Doutoral junto ao NPGAU (alegando desconhecimento da necessidade de 
aprovação do projeto de pós-doutorado pelo Colegiado), e, nesta condição, não seria possível a 
emissão do certificado. O Colegiado decidiu encaminhar correspondência à pesquisadora 
esclarecendo que a realização de residência pós-doutoral junto à UFMG e emissão do respectivo 70 
certificado exigem: (i) apresentação de proposta de pós-doutoramento para aprovação pelo Colegiado 
do NPGAU; (ii) registro e matrícula no Sistema Acadêmico da UFMG nos períodos de realização do 
pós-doutorado; (iii) apresentação de relatório final de pós-doutoramento, com anuência do professor 
supervisor, para aprovação pelo Colegiado do NPGAU. Apesar da impropriedade da demanda, o 
Colegiado decidiu encaminhar consulta à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG sobre a 75 
possibilidade do registro, matrícula e conclusão do Pós-Doutorado retroativos a 2018 de modo a 
regularizar a situação e viabilizar a emissão do certificado. Sendo possível os procedimentos 
retroativos, será solicitado o relatório final de atividades da pesquisadora, com anuência do Prof. 
Roberto Monte-Mór, para aprovação pelo Colegiado e envio do processo à PRPG. ITEM 10. OUTROS 
ASSUNTOS. Esclarecimento sobre contato prévio dos candidatos do processo seletivo com os 80 
prováveis orientadores. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que tem recebido consultas de 
professores sobre demanda de candidatos do exame de seleção/2020 para contato prévio com os 
orientadores do NPGAU, inclusive com solicitação de indicações para a elaboração dos projetos de 
tese/planos de dissertação. A Professora lembrou que o NPGAU tem por princípio tácito a não 
necessidade de contato prévio de candidatos do processo seletivo com os possíveis orientadores, 85 
embora esta conduta não esteja registrada em nenhum documento do Programa. Considerando o 
ingresso de novos professores no NPGAU no último ano e para resguardar a isonomia do processo 
seletivo, o Colegiado decidiu encaminhar aos docentes a seguinte nota de esclarecimento: “O 
NPGAU, diferente de alguns outros programas, não demanda que o candidato tenha uma espécie de 
pré-aprovação do possível orientador. As propostas devem ser justificadas a partir dos termos de 90 
referência disponíveis, para que todos os candidatos tenham oportunidades iguais perante a banca, 
que é soberana em sua avaliação, não sendo justo que ocorram conversas prévias sobre as 
propostas de candidatos, que devem ser delimitadas pelos estudantes e avaliadas pela banca”. ITEM 
2. HOMOLOGAÇÃO – BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS/QUALIFCAÇÕES. A mestranda 
Gabriela Alcântara Azevedo Cavalcanti de Arruda, com anuência de seu orientador, Prof. Altamiro 95 
Sérgio Mol Bessa, encaminhou em 19/11/2019, solicitação de prorrogação de seu Exame de 
Qualificação por um período de até 30 dias em função de mudança do objetivo da dissertação e 
alterações necessárias para manter a coerência do trabalho produzido até o momento. O Colegiado 
aprovou a solicitação com a ressalva de que a prorrogação da apresentação da Qualificação não 
implica na extensão do prazo máximo para a Defesa da Dissertação. Em seguida, a Profa. Ana Paula 100 
Baltazar apresentou correspondência do Prof. Altamiro Bessa com sugestão de Comissão 
Examinadora da Qualificação e indicação do dia 18 de dezembro próximo para a apresentação do 
trabalho acima citado. O Colegiado aprovou a sugestão de Comissão Examinadora de Qualificação de 
Gabriela Arruda, composta pelos Profs. Drs. Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador – EA/UFMG), 
Celina Borges Lemos (EA/UFMG) e Raquel Garcia Gonçalves (EA/UFMG). Suplente: Dra. Marina 105 
Salgado. Ainda em relação a este item de pauta, a Profa. Ana Paula Baltazar relatou a situação dos 
estudante com prazo para conclusão do curso no final de 2019 e janeiro de 2020 e que ainda não 
agendaram a apresentação de seu trabalho: A) Rodrigo César Brogna. Conforme deliberado em 
reunião realizada em 30/09/2019, após relato do orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, foi 
encaminhada correspondência ao doutorando solicitando providências para a apresentação do seu 110 
Exame de Qualificação com a maior urgência possível, a quitação dos créditos de Estágio Docência e 
a apresentação das duas produções acadêmicas, considerando o prazo máximo de 29/11/2019 para 
sua Defesa de Tese. Considerando a não manifestação do estudante, ou de seu orientador, o 
Colegiado decidiu aguardar os prazos de matrícula para o próximo semestre letivo quando, 
configurada a não matrícula do estudante, o seu desligamento do curso será processado 115 
automaticamente pelo Sistema Acadêmico da UFMG, e, tratando-se de ex-bolsista FAPEMIG, o 
NPGAU enviará comunicado à Pró-Reitoria de Pós-graduação para os trâmites necessários para a 
devolução dos valores recebidos da bolsa de estudos. B) Vanessa Regina Silva Freitas. Conforme 
deliberado em sua última reunião, foi encaminhada correspondência à estudante lembrando a 
necessidade de entrega de uma carta para formalizar seu desligamento do NPGAU, acompanhada 120 
dos atestados médicos que comprovem os problemas de saúde que justificaram a não conclusão do 
curso de Doutorado para subsidiar o parecer que a Comissão de Gerência do PROEX deve 
encaminhar a CAPES posicionando-se a respeito da necessidade de não devolução dos valores da 
bolsa de estudos recebida. Até o momento a estudante não encaminhou os documentos e, na sua 



ausência, seu desligamento também será processado automaticamente pelo Sistema Acadêmico da 125 
UFMG após os prazos de matrícula para o próximo semestre letivo. O Colegiado decidiu encaminhar 
nova solicitação de entrega dos documentos à estudante, com cópia para sua orientadora, Profa. 
Celina Borges, solicitando, também, à representante discente que tentasse entrar em contato pessoal 
com a estudante para tratar do assunto. C) Paulo Stuart Angel Jacob da Silveira. O Colegiado 
avaliou a situação da defesa de dissertação do estudante, orientado pela Profa. Natacha Rena, 130 
considerando que dois dos professores convidados para a Banca Examinadora manifestaram estar de 
férias na data proposta para a defesa (30/01/2020). O Colegiado decidiu encaminhar correspondência 
à orientadora pedindo para solucionar a questão junto aos membros da banca e informar data e 
horário marcados para a Defesa de Dissertação (até 19 de dezembro próximo, considerando o 
recesso de final de ano e férias da Secretaria do NPGAU), ressaltando que não serão aceitos pedidos 135 
de adiamento de defesa, pois o prazo de conclusão do mestrado (24 meses) já é estendido para os 
alunos não bolsistas até o limite máximo de 30 meses. Havendo qualquer impedimento dos membros 
da banca de defesa, essa deve ser antecipada ou realizada com um membro suplente. D) Evandro 
Luis Alves. O Mestrando tem prazo até 31/01/2020 para a defesa da dissertação e ainda não 
encaminhou a Ficha de Inscrição à Defesa com a sugestão de comissão examinadora. O Colegiado 140 
decidiu encaminhar correspondência ao estudante, com cópia para a orientadora, Profa. Rita de 
Cássia Lucena Velloso, destacando a importância do cumprimento dos prazos regimentais para a 
defesa da dissertação, informando a não possibilidade de extensão do prazo de defesa para além do 
limite máximo de 30 meses, e solicitando a entrega do Formulário de Inscrição à Defesa até 19 de 
dezembro próximo, considerando o recesso de final de ano e férias da Secretaria do NPGAU. ITEM 8. 145 
PRÊMIO ANPARQ DE TESE E DISSERTAÇÃO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou o Edital da 
ANPARQ – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo com as 
normas do Prêmio ANPARQ 2020, para o qual os programas de pós-graduação podem fazer a 
indicação de uma tese e uma dissertação defendidas entre os meses de março de 2018 e março de 
2020. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou tabela com a relação de teses e dissertações 150 
defendidas no período e informação sobre a indicação dos trabalhos, de forma unânime, pelos 
membros das comissões examinadoras para concorrer a premiações, conforme formulário adotado 
pelo NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar observou que alguns orientadores não têm adotado o 
formulário para a indicação dos membros da banca a premiações, o que pode causar algum prejuízo 
aos alunos no momento de seleção dos trabalhos para a indicação do NPGAU aos prêmios. Nesse 155 
sentido, em anos anteriores, os professores têm sido consultados para fazerem a indicação de 
trabalhos defendidos sob sua orientação para seleção ao prêmio. Após discussão, o Colegiado 
decidiu que concorrerão à indicação do NPGAU ao Prêmio ANPARQ somente os trabalhos apontados 
por unanimidade pelos membros da comissão examinadora como candidatos a premiações, à 
exceção das teses defendidas em regime de cotutela com realização da defesa na instituição 160 
estrangeira, cuja consulta será encaminhada aos professores do NPGAU que orientaram os trabalhos. 
O Colegiado decidiu fazer a designação de Comissão para a seleção da tese e da dissertação ao 
Prêmio ANPARQ no início de março de 2020. ITEM 5. Recredenciamento – Profa. Rita Velloso. 
Considerando a Resolução vigente que define os critérios para o credenciamento de docentes e a 
produção acadêmica verificada em seu currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o 165 
recredenciamento da Professora Rita de Cássia Lucena Velloso na modalidade permanente-
doutorado. ITEM 9. REQUERIMENTOS. A) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou os 
requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pelos doutorandos: Erica Azevedo da Costa e 
Mattos: COSTA E MATTOS, Erica Azevedo; SILVA, Diego Fagundes da; KÓS, José Ripper. Design 
studios associated with hackerspaces. Revista Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 11, 23805-170 
23817. Elisângela Batista da Silva: BATISTA, Elisângela. Iniciativas espontâneas e colaborativas na 
promoção da gastronomia local: investigando o papel do designer. In: KRUCKEN, L; MOL, A.; LUZ, D. 
(orgs.). Territórios criativos: design para a valorização da cultura gastronômica e artesanal. Belo 
Horizonte: Editora Atafona, 2017. B) Matrícula Retroativa. O Colegiado aprovou a matrícula 
retroativa ao 2º semestre de 2019 da mestranda Renata Salas Soares em Estágio Docência (60h)/04 175 
créditos, condicionada à avaliação da disciplina a ser solicitada à Profa. Denise Morado, orientadora e 
supervisora do estágio. ITEM 3. OFERTA DE DISCIPLINA 1/2020 – PROF. JONATHAN CHARLEY 
(VISITANTE – CHAMADA UFMG). A Profa. Ana Paula Baltazar pediu a retirada do item de pauta, 
considerando que, por entraves burocráticos, a contratação do Prof. Jonathan Charley, aprovada na 
Chamada Interna UFMG realizada no final de 2018, somente será efetivada no 2º semestre de 2020. 180 
Finalizando a reunião, foram colocados em discussão o ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO - ATAS DE 
APRESENTAÇÃO DE DEFESAS/QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 
Tese de Wellington Cançado Coelho, intitulada Sob o pavimento, a floresta: cidade e cosmopolítica, 
apresentada em 22 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Roberto Luís de Melo Monte-Mór (orientador – FACE-UFMG), André Guimarães Brasil 185 
(FAFICH-UFMG), Paulo Roberto Carvalho Tavares (UnB), Renzo Romano Taddei (UNIFESP) e 



Rosângela Pereira de Tugny (UFSBO). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Flora 
d’El-Rei Lopes Passos, intitulada Cidade tombada, territórios tomados: Sobre-vivências e r-existências 
a partir do rompimento da barragem de rejeitos de minério do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, 
apresentada em 29 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 190 
Profs. Drs. Raquel Garcia Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-
UFMG), Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG), João Pinto Furtado (FAFICH-UFMG), Monique 
Sanches Marques (UFOP) e Maria Cristina Rocha Simão (IFMG). O Colegiado homologou a Ata de 
Defesa de Dissertação de Daniele Nunes de Britto Marangoni, intitulada Por práticas 
emancipatórias no planejamento urbano: Análise das dinâmicas sócio-espaciais e pesquisa-ação no 195 
Alto das Antenas, apresentada em 5 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp (EA-
UFMG) e Adauto Lúcio Cardoso (IPPUR-UFRJ - por meio de videoconferência). O Colegiado 
homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Natália Achcar Monteiro Silva, 
intitulada Nas tramas da produção artesanal: Uma proposição pedagógica de formação profissional, 200 
apresentada em 4 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelas 
Profas. Dras. Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira (EA-
UFMG) e Laura de Souza Cota Carvalho Silva Pinto (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Doutorado de Gabriela Pires Machado, intitulada A arquitetura no 
horizonte do provável: grupos, arquivos e práticas espaciais contra-hegemônicas na América Latina 205 
(1960-1990), apresentada em 8 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG), Maria Angélica 
Melendi de Biasizzo (EBA-UFMG), Brígida Moura Campbell Paes (EBA-UFMG) e Bruno Moreschi 
(UNICAMP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Laura 
Fonseca de Castro, intitulada Cidades desviadas: Um método para produzir espaços através da 210 
deslegitimação da propriedade privada, da atualização do uso e da transformação material, 
apresentada em 14 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelas 
Profas. Dras. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-
UFMG), Imaculada Maria Guimarães Kangussu (IFAC-UFOP) e Flávia Nacif da Costa (UFSJ). O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Leonardo Izoton 215 
Braga, intitulada Modulações da experiência: Fragmentos do urbano contemporâneo, apresentada em 
20 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Rita 
de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EAUFMG), Frederico 
Canuto (EA-UFMG), Imaculada Maria Guimarães Kangussu (IFAC-UFOP), Luis Antonio dos Santos 
Baptista (UFES) e Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira (FAU-UFRJ – por meio de 220 
videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de 
Cláudia Silva Barbosa, intitulada Gestão da paisagem cultural, desafios e perspectivas diante do 
processo de metropolização na APA Carste de Lagoa Santa/MG, apresentada em 22 de novembro de 
2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Natacha Silva Araújo 
Rena (orientadora - EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura 225 
Costa (IGC-UFMG) e Doralice Barros Pereira (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de Gabriela de Faria Pinho, intitulada Centralidades para 
além do capital: uma discussão acerca do valor de uso e valor de troca em centralidades 
metropolitanas, apresentada em 4 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelas Profas. Dras. Jupira Gomes de Mendonça (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia 230 
Lucena Velloso (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). O Colegiado homologou 
a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de Gabriela Matos de Lima Casadei, intitulada 
Fotogenia na pós-fotografia: A construção de imaginários sócio espaciais estetizados nas redes 
sociais, apresentada em 14 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Júnia Cambraia Mortimer 235 
(UFBA) e Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de Louise Rochebois Quintão, intitulada Matéria de 
abandono, apresentada em 19 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelas Profas. Dras. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Renata 
Moreira Marquez (EA-UFMG), Junia Cambraia Mortimer (UFBA) e Simone Cortezão (IFMG). O 240 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de Felipe de Melo 
Martins, intitulada A Figura e o Fundo: A percepção do espaço-tempo na arquitetura, animação e arte, 
apresentada em 19 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso 
(EA-UFMG), Alexandre Monteiro de Menezes (EA-UFMG) e Wanda de Paula Tofani (EBA-UFMG). O 245 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de Maurício Henriques 
Velasco, intitulada Segregação sócio-espacial em municípios de pequeno porte: um estudo de São 
João Nepomuceno, apresentada em 20 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão 



Examinadora composta pelos Profs. Drs. Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), Marcos 
Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG) e Natália Aguiar Mol (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de 250 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de Vanessa Tenuta de Freitas, intitulada Geodesign: 
uma alternativa para criação de propostas coletivas para assentamentos precários em Belo Horizonte, 
apresentada em 22 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Ana Clara Mourão Moura (orientadora - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo 
(EA-UFMG) e Natália Aguiar Mol (EA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 255 
Qualificação de Mestrado de Darlan Gonçalves de Oliveira, intitulada Reflexão crítica sobre a 
qualidade do ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, a partir de seus indicadores, apresentada 
em 27 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), Maurício José Laguardia Campomori (EA-
UFMG) e Gogliardo Vieira Maragno (UFSC – por meio de videoconferência). Nada mais havendo a 260 
tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e eu, Maria Paula Borges 
Berlando, Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. 
Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2019. 
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