
Ata da 8ª/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 30 de 
setembro de 2019, às 14h, na Sala de Reuniões do PRJ (305) 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 Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: 
Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Justificou ausência, o Prof. André Guilherme 
Dornelles Dangelo. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou a reunião 
colocando em discussão o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foram aprovadas a Ata da 
7ª/2019 reunião do Colegiado, realizada em 09/09/2019, e a Ata da Reunião Extraordinária do 10 
Colegiado realizada em 17/09/2019. Com relação à proposta de realização de um curso sobre o 
correto preenchimento do Lattes, discutida na 7ª/2019 Reunião do Colegiado, a Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que o Prof. Wilson Ribeiro dos Santos Junior, Coordenador da Área de Arquitetura, 
Urbanismo e Design da CAPES, aceitou o convite para ministrar o curso, sem despesas adicionais 
para o NPGAU além de diárias e passagens. Para agendar o curso, a Professora sugeriu aguardar a 15 
reunião dos coordenadores de pós-graduação marcada para outubro, quando a discussão sobre a 
“Ficha de Avaliação” irá avançar em relação às discussões iniciadas no Seminário de Meio Termo da 
CAPES. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou também sobre o agendamento da Assembleia de 
docentes do NPGAU, considerando, entre outros aspectos, a necessidade de início da discussão da 
questão da autoavaliação, que terá papel importante no Relatório da CAPES de 2019. A Professora 20 
sugeriu a criação de um documento compartilhado com os membros do Colegiado para a definição 
dos pontos de pauta e sugestão de datas para a Assembleia, a serem definidos na próxima reunião do 
Colegiado. Em seguida, foram colocados em discussão os demais itens da pauta: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO - ATAS DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Tese de Izabella Galera, intitulada “Sobre outras revoluções 25 
possíveis: o lazer e a festa como forma de resistência nas ocupações urbanas da Izidora”, 
apresentada em 27/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Raquel Garcia Gonçalves (Orientadora-EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), 
Denise Morado Nascimento (EA-UFMG), Alexandra do Nascimento Passos (UNA) e Manuel Delgado 
Ruiz (Universidade de Barcelona – por meio de videoconferência) e Dr. Gilvander Luiz Moreira (IDH). 30 
O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Natália Mara Arreguy Oliveira, intitulada 
“Regulação urbana: complexidades da legislação e dos parâmetros urbanísticos em Belo Horizonte”, 
apresentada em 28/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Maria Lucia Malard (Orientadora-EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Denise Barcellos Pinheiro Machado (UFRJ) e Alice Viana 35 
de Araújo (UFOP). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Erica Azevedo da Costa e 
Mattos, intitulada “Projetando com a incerteza: módulos, conexões e sistemas em aberto”, 
apresentada em 30/08/2019, com “Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes nesta 
Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias”, perante Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (Orientador-EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-40 
UFMG), Sandro Canavezzi de Abreu (EA-UFMG), Isabel Amalia Medero Rocha (UFPB) e Themis da 
Cruz Fagundes (UFSC). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Marina Ferreira 
Borges, intitulada “Conversas entre arquitetos e engenheiros no ensino de projeto”, apresentada em 
30/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Roberto Eustaáquio 
dos Santos (Orientador-EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Anja Pratschke (USP 45 
São Carlos), Maria Gabriela Caffarena Celani (UNICAMP – por meio de videoconferência), José Pinto 
Duarte (Pennsylvania State University – por meio de videoconferência) e Ruy Marcelo de Oliveira 
Pauletti (Escola Politécnica da USP – por meio de videoconferência). O Colegiado homologou a Ata 
de Defesa de Tese de Fernanda Alves de Brito Bueno, intitulada “A paisagem de Ouro Preto como 
espacialização no tempo: A experiência e a vivência do Morro da Queimada”, apresentada em 50 
27/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. André Guilherme 
Dornelles Dangelo (Orientador-EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol 
Bessa (EA-UFMG), Maria Angela Faggin Pereira Leite (FAU-US) e Claudio Listher Marques Bahia 
(PUC MG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Isadora Carraro Tavares 
Monteiro, intitulada “Narrativas cartográficas: Espaço e literatura de autoria feminina na América 55 
Latina”, apresentada em 26/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelas 
Profas. Dras. Renata Moreira Marquez (Orientadora-EA-UFMG), Gabriela Leandro Pereira (UFBA) e 
Maria Angélica Melendi (EBA-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de 
Felipe Carnevalli de Brot, intitulada “Os mundos entre nós: políticas do espaço no cinema 
documentário”, apresentada em 28/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta 60 
pelos Profs. Drs. Renata Moreira Marquez (Orientadora-EA-UFMG), Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-
UFMG) e André Guimarães Brasil (FAFICH-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de 



Dissertação de Leopoldo Ferreira Curi, intitulada “Plano Diretor de Nova Lima: uma abordagem 
frente aos principais processos de uso e ocupação do solo no contexto do planejamento urbano 
brasileiro”, apresentada em 29/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 65 
Profs. Drs. Raquel Garcia Gonçalves (Orientadora-EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo 
(EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa 
de Dissertação de Adriana Galuppo Negrão, intitulada “Cidade queer: uma autobiografia plural”, 
apresentada em 30/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 
Renata Moreira Marquez (Orientadora-EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Luiz 70 
Gonzaga Morando Queiroz (Uni-BH) e Profa. MSc. Tatiana Alves de Carvalho Costa (Centro 
Universitário UNA). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Fernanda de Oliveira 
Silva Portela, intitulada “A rede do café: Diálogos espaço-tempo para identificação das fazendas 
cafeeiras na Zona da Mata mineira”, apresentada em 30/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Vanessa Borges Brasileiro (Orientadora-EA-UFMG), 75 
Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG) e Patricia Thome Junqueira Schettino (UFOP). O Colegiado 
homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Marcus Vinicius Augustus 
Fernandes Rocha Bernardo, intitulada “Arquitetura, convivencialidade e cibernética”, apresentada 
em 29/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. José dos 
Santos Cabral Filho (Orientador-EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Anja Pratschke (IAU-USP). O 80 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Diego Fagundes da 
Silva, intitulada “Jogos entre cibernética e alquimia: distinção, diálogo e emergência”, apresentada em 
30/08/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. José dos Santos 
Cabral Filho (Orientador-EA-UFMG), Isabel Amalia Medero Rocha (UFPB) e Themis da Cruz 
Fagundes (UFSC). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de 85 
Isabella Flach Gomes, intitulada “Acontecimentos: repercussões espaciais”, apresentada em 
03/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Vanessa Borges 
Brasileiro (Orientadora-EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Ricardo Fabrino 
Mendonça (FAFICH-UFMG – por meio de videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de 
Apresentação da Qualificação de Mestrado de Sofia Santos Lages, intitulada “Parcelamento do solo, 90 
renda fundiária e metropolização: o mercado da terra no vetor oeste da RMBH”, apresentada em 
10/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de 
Mendonça (Orientadora-EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Felipe Nunes 
Coelho Magalhães (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de 
Mestrado de Mikael José Guedes Alves, intitulada “Por uma história da arquitetura das habitações 95 
no período pós-industrial: o programa de necessidades como memória da evolução dos espaços 
residenciais”, apresentada em 10/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Profs. Drs. Celina Borges Lemos (Orientadora-EA-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e 
Liszt Vianna Neto (PUC MG). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de 
Mestrado de Mariana Barbosa Miranda Borel, intitulada “Assessoria técnica nas políticas públicas de 100 
arquitetura e urbanismo em Belo Horizonte: Resgate histórico e perspectivas”, apresentada em 
17/09/2019 e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Ana Paula Baltazar 
dos Santos (Orientadora-EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-
UFMG) e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação 
da Qualificação de Mestrado de Renata Salas Soares, intitulada “Possibilidades da arquitetura 105 
reversa a partir da leitura das ocupações urbanas”, apresentada em 20/09/2019 e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (Orientadora-EA-
UFMG), Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG) e Gisela Barcellos de Souza (EA-UFMG). ITEM 2. 
HOMOLOGAÇÃO – BANCAS EXAMINADORAS DE QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a 
aprovação das seguintes Bancas Examinadoras: DEFESA DE TESE: Wellington Cançado Coelho. 110 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Roberto Luis de Melo Monte-Mór (orientador – FACE-UFMG), 
André Guimarães Brasil (FAFICH-UFMG), Paulo Tavares (UnB), Renzo Romano Taddei (UNIFESP) e 
Rosângela Pereira de Tugny (UFSB). QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO: Luiz Felype Gomes de 
Almeida. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Roberto Luis de Melo Monte-Mór (orientador – FACE-
UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Felipe Nunes Coelho Magalhães (IGC-UFMG), 115 
João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Clélio Campolina Diniz (FACE-UFMG). Leonardo 
Izoton Braga. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-
UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Frederico Canuto (EA-UFMG), Imaculada Maria 
Guimarães Kangussu (UFOP), Luis Antonio dos Santos Baptista (UFES-por meio de 
videoconferência) e Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira (UFRJ). Luiz Divino Maia. 120 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador – EA-UFMG), Celina 
Borges Lemos (EA-UFMG) e Maria Angela Faggin Pereira Leite (USP). QUALIFICAÇÃO DE 
MESTRADO: Danielle Amorim Rodrigues. Comissão Examinadora: Profs. Drs. Rita de Cássia 
Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Roberto Eustaáquio 



dos Santos (EA-UFMG) e MSc. Lisandra Mara Silva. Rodrigo Rocha de Freitas. Comissão 125 
Examinadora: Profs. Drs. Denise Morado Nascimento (orientadora – EA-UFMG), Carlos Alberto 
Batista Maciel (EA-UFMG) e Rosamônica da Fonseca Lamounier (Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix). O Colegiado aprovou a composição da Banca Examinadora de Qualificação de 
Mestrado de Gabriela de Faria Pinho, composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça 
(orientadora - EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Rita de Cássia Lucena 130 
Velloso (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a composição da Banca Examinadora de Qualificação de 
Mestrado de Louise Rochebois Quintão, composta pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso 
(orientadora - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Junia Cambraia Mortimer (UFBA) e 
Simone Cortezão (IFMG). ITEM 3. PENDÊNCIAS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA – DOUTORADO. A 
Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a situação dos estudantes com previsão de defesa de tese até 135 
novembro de 2019 no que diz respeito a pendências em relação às exigências estabelecidas no 
Regulamento do NPGAU para a inscrição à defesa, com destaque para a situação do estudante 
Rodrigo César Brogna que possui as seguintes pendências: (i) realização do Exame de Qualificação; 
(ii) débito de 03 créditos de Estágio Docência; (iii) apresentação de duas produções acadêmicas. O 
Colegiado convidou o orientador do estudante, Prof. Renato César Ferreira de Souza para fazer um 140 
relato sobre a situação do discente no curso. O Prof. Renato César disse que não tem muita 
informação sobre a situação atual do estudante. No início do curso se mostrou extremamente 
dedicado, mas, devido a questões financeiras e em função de atrasos recorrentes da bolsa FAPEMIG, 
relatou que estava com dificuldades de manutenção e solicitou desistência da bolsa para assumir 
atividade remunerada em outro estado. Em agosto deste ano, recebeu comunicado do Colegiado 145 
sobre seus prazos no curso e mostrou entusiasmo com a possibilidade de concluir o curso, mas, 
desde então, não teve mais contato com o estudante. O Prof. Renato César acredita que o discente, 
considerando seu início no curso muito intenso, tem condições de cumprir as exigências que estão 
pendentes e concluir o Doutorado em novembro, com ajustes no tema de seu trabalho. O Colegiado, 
com base no relato do orientador, irá encaminhar correspondência ao doutorando Rodrigo César 150 
Brogna solicitando providências para a apresentação do seu 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. O Colegiado 
deliberou, ainda, que não aceitará inscrições à defesa de tese sem a integralização das exigências 
estabelecidas no Regulamento do NPGAU e não aceitará adiamento do prazo de 29/11/2019 para a 155 
defesa da tese do estudante. Considerando esse mesmo princípio, será enviada correspondência à 
doutoranda Elisângela Batista da Silva, solicitando a quitação de pendência de uma produção 
acadêmica, e ao doutorando Hamilton Moreira Ferreira, solicitando a quitação de pendência de duas 
produções acadêmicas e solicitando a entrega de requerimento de dispensa dos créditos de estágio 
docência, considerando sua condição de professor da EA/UFMG, conforme previsto em Resolução do 160 
NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar solicitou à representante discente ações para reforçar junto aos 
discentes a importância de cumprimento dos prazos e demais exigências do Regulamento. ITEM 4. 
DISCUSSÃO SOBRE O EXAME DE SELEÇÃO/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou 
proposta de calendário e minuta de Edital do Exame de Seleção para ingresso no 2º semestre de 
2020. Considerando experiência do processo seletivo de 2019, o Colegiado decidiu incluir no item 165 
relativo à comprovação de proficiência em inglês a possibilidade de apresentação de certificados com 
data de validade de 36 meses ou dentro da validade estabelecida em determinado certificado. Em 
seguida, o Colegiado discutiu sobre as porcentagens atribuídas aos itens que compõem a avaliação 
do curriculum vitae, do projeto de pesquisa de tese, da prova escrita do Mestrado e do plano de 
pesquisa de dissertação, e também sobre o detalhamento da avaliação dos currículos no que diz 170 
respeito à divulgação somente dos pesos de cada item da avaliação (como realizado em 2019) ou 
divulgação de um barema com o detalhamento do exame dos currículos. Com relação à seleção ao 
Doutorado, também foi discutida a sugestão de inclusão da entrega de cópia de uma publicação como 
documento necessário para a inscrição dos candidatos. O Colegiado decidiu compartilhar entre seus 
membros um documento com sugestões de pesos e detalhamento das avaliações, para a definição do 175 
Edital de Seleção/2020 em um prazo de duas semanas, para posterior envio à Pró-Reitoria de Pós-
graduação, para aprovação, e divulgação do Edital ainda em 2019 Continuando, o Colegiado discutiu 
sobre a sugestão de nomes para comporem as Comissões de Seleção ao Mestrado e ao Doutorado, 
sendo propostos: Mestrado: Profas. Dra. Celina Borges Lemos, Raquel Garcia Gonçalves e Silke 
Kapp. Doutorado: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho, Jupira Gomes de Mendonça e Renata 180 
Moreira Marquez. A Profa. Ana Paula Baltazar se comprometeu a conversar com os docentes 
sugeridos para a aprovação das Comissões na próxima reunião do Colegiado. ITEM 5. DEMANDAS 
DE AUXÍLIOS FINANCEIROS. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a Comissão de Gerência 
dos recursos financeiros do NPGAU, em reunião realizada no final de agosto último, havia decido pela 
aprovação das seguintes solicitações de auxílio financeiro, a serem custeadas com recursos da Taxa 185 
de Bancada/FAPEMIG, na forma de reembolso, referentes à participação dos solicitantes no XVIII 



ENANPUR, realizado em Natal/RN, de 27 a 31 de maio último: Profa. Denise Morado – taxa de 
inscrição; Profas. Natacha Rena e Paula Barros – três diárias; Doutorando Danilo de Carvalho Botelho 
Almeida – despesas de passagem, hospedagem ou diárias, até o limite de R$ 2.000,00. A Profa. Ana 
Paula Baltazar esclareceu que consultou a Fundep (que administra os recursas da Taxa de 190 
Bancada/FAPEMIG) sobre a possibilidade de pagamento dos reembolsos aprovados e foi informada 
que a FAPEMIG vetou o pagamento de reembolsos em 2017. Dessa forma, o Colegiado aprovou a 
utilização dos recursos CAPES/PROEX para o pagamento dos auxílios financeiros acima listados. Em 
seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou requerimento de auxílio financeiro encaminhado por 
sua orientanda do curso de Mestrado, Mariana Barbosa Miranda Borel, para pesquisa de campo no 195 
Rio de Janeiro/RJ no período de 24 a 27/11//2019. A Professora esclareceu que a discente 
encaminhou o requerimento fora do prazo estabelecido pelo NPGAU para entrega de pedidos de 
auxílio financeiro para atividades previstas até fevereiro de 2020 em função de a atividade que 
pretende participar, com estreita relação com seu tema de dissertação, ter sido divulgada 
posteriormente à chamada de solicitação de auxílios financeiros. Considerando a excepcionalidade da 200 
situação, o Colegiado aprovou o requerimento, com a concessão de três auxílios-diários no valor total 
de R$ 960,00, a serem executados com recursos CAPES/PROEX. Continuando, a Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou correspondência encaminhada pelo Prof. Rogério Palhares Zschaber de 
Araújo, datada de 16/09/2019, solicitando a avaliação de pedido de auxílio financeiro para 
apresentação de trabalho no II Congresso Iberoamericano de História Urbana, a ser realizado no 205 
México, de 25 a 29/11/2019, justificando o fato de ter encaminhado o pedido fora do prazo 
estabelecido pelo NPGAU em função de “agenda sobrecarregada no mês de agosto”. O Colegiado 
indeferiu a solicitação, e não serão acatadas exceções para o Edital de solicitações de auxílios 
financeiros sem que haja motivo excepcional. ITEM 6. COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE 
PESQUISA DE CAMPO – DOUTORANDO MARCUS VINICIUS BERNARDO. A Profa. Ana Paula 210 
Baltazar apresentou correspondência entregue pelo doutorando Marcus Vinicius Augustus 
Fernandes Rocha Bernardo, bolsista FAPEMIG, com a anuência de seu orientador, Prof. José dos 
Santos Cabral Filho, informando a realização de uma viagem ao exterior no período de 12 de 
setembro a 20 de novembro de 2019 para “realização de pesquisa e apresentação de resultados em 
congresso”. ITEM 7. REQUERIMENTOS: TRANCAMENTO PARCIAL DE MATRÍCULA, 215 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, PRODUÇÃO ACADÊMICA; MATRÍCULA RETROATIVA EM 
ESTÁGIO DOCENTE; ATIVIDADE ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO. A) Trancamento Parcial 
de Matrícula. O Colegiado homologou a aprovação dos requerimentos de trancamento parcial de 
matrícula no 2º semestre de 2019, com justificativa, encaminhados pelos seguintes discentes com a 
anuência dos respectivos orientadores: Doutorando Luiz Felype Gomes de Almeida, na disciplina 220 
Estágio docência (30h) – ARQ818/Turma A. Mestrando Pedro Henrique Cícero Ferreira, na 
disciplina Produção contemporânea do espaço urbano – PRJ827/Turma A. Doutoranda Renata da 
Silva Oliveira, na disciplina Arquitetura como interface – PRJ815/Turma A. Mestrando Bernardo 
Santiago Hauck Teixeira, na disciplina Discussões metodológicas: Estudo de caso – PRJ824/Turma 
A. B) Aproveitamento de estudos. O Colegiado aprovou os requerimentos de aproveitamento de 225 
estudos encaminhados pelos seguintes estudantes, com a anuência de seus orientadores: 
Doutoranda Carina Castro Pedro, aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes 
disciplinas cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da EA/UFMG: Teoria crítica da produção do espaço arquitetônico – PRJ811 - 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Tópicos em 230 
processos criativos B: Oficina experimental de fotografia e vídeo: a imagem da cidade – UNI074 - 
30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 96 pontos, conceito A. 
Teorias do espaço e do planejamento urbano – ARQ814 - 60h/04 créditos, cursada no 2º semestre de 
2018, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Doutorando Edgardo Moreira Neto, 
aproveitamento de um total de oito créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluno 235 
regular do Curso de Mestrado do NPGAU: Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e 
urbanismo – ARQ810 - 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2013, com aproveitamento de 80 
pontos, conceito B. Aspectos contemporâneos do planejamento urbano e metropolitano – URB802- 
45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2013, com aproveitamento de 93 pontos, conceito A. 
Tópicos em arquitetura e urbanismo II: História, arquitetura, cultura, cotidiano na cidade 240 
contemporânea – ARQ809 - 30h/02 créditos, cursada no 1º semestre de 2014, com aproveitamento 
de 92 pontos, conceito A. Doutorando Leonardo Bicalho Polizzi, aproveitamento de um total de oito 
créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do Curso de Mestrado do 
NPGAU: Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Arquitetura como interface – ARQ809 - 30h/02 
créditos, cursada no 1º semestre de 2011, com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. 245 
Planejamento e gestão urbano-ambiental – GEO859- 60h/04 créditos, cursada no 2º semestre de 
2011, com aproveitamento de 96 pontos, conceito A. Teorias do espaço e do planejamento urbano – 
URB803 - 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2011, com aproveitamento de 91 pontos, 



conceito A. Doutoranda Renata da Silva Oliveira, aproveitamento de um total de dois créditos 
referentes às seguintes disciplinas cursadas em regime de “Disciplina Isolada” junto ao NPGAU 250 
anteriormente ao ingresso da estudante no curso de Doutorado: Tópicos em arquitetura e urbanismo I: 
Autogestão na produção social: aproximações teóricas e suas práticas – ARQ808 - 15h/01 crédito, 
cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. Tópicos em 
arquitetura e urbanismo (15h): Regulação ambiental no espaço urbano – ARQ821 - 15h/01 crédito, 
cursada no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 93 pontos, conceito A. Com relação ao 255 
requerimento de aproveitamento dos créditos das disciplinas cursadas como aluna regular do Curso 
de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da USP, o Colegiado decidiu solicitar à estudante o envio 
das ementas/programas das disciplinas para verificar sua equivalência às disciplinas da grade 
curricular do NPGAU. Doutoranda Taís Freire de Andrade Clark, aproveitamento de um total de oito 
créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna regular do Curso de Mestrado do 260 
NPGAU: Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Planejamento, gestão das cidades e manifestações 
coletivas – URB808 - 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 99 
pontos, conceito A. Teoria crítica da produção do espaço arquitetônico – PRJ811- 45h/03 créditos, 
cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Discussões 
metodológicas: Pensar por constelações – ACR823 - 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 265 
2018, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Doutoranda Valéria Sávia Tomé França, 
aproveitamento de um total de seis créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluna 
regular do Curso de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da EA/UFMG: 
Tópicos em bens culturais, tecnologia e território II: As bases teóricas da ciência da conservação – 
ACP810 – 60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2014, com aproveitamento de 100 pontos, 270 
conceito A. Tópicos em bens culturais, tecnologia e território I: Arquitetura, cultura e patrimônio cultural 
– ACP809 – 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2015, com aproveitamento de 92 pontos, 
conceito A. Aproveitamento aprovado com abstenção de voto da interessada. Mestranda Carolina 
Pereira Rosa de Souza, aproveitamento de um total de sete créditos referentes às seguintes 
disciplinas cursadas em regime de “Disciplina Isolada” junto ao NPGAU anteriormente ao ingresso da 275 
estudante no curso de Mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo I: Planejamento metropolitano e 
local – a experiência da RMBH – ARQ808 - 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2017, com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo I: Teoria do projeto do 
edifício – ARQ808 - 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 
pontos, conceito A. Processo de projeto de arquitetura e urbanismo: atualidades – PRJ819 - 30h/02 280 
créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Teoria 
crítica da arquitetura – PRJ825 - 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2019, com 
aproveitamento de 98 pontos, conceito A. Mestranda Juliana Godoy Corrêa de Araújo, 
aproveitamento de um total de dez créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas em regime de 
“Disciplina Isolada” junto ao NPGAU e ao Programa de Pós-graduação em Geografia do IGC/UFMG 285 
anteriormente ao ingresso da estudante no curso de Mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo I: 
Planejamento metropolitano e local – a experiência da RMBH – ARQ808 - 15h/01 crédito, cursada no 
2º semestre de 2017, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e 
urbanismo (15h): Regulação ambiental no espaço urbano – ARQ821 - 15h/01 crédito, cursada no 1º 
semestre de 2019, com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Teorias urbanas – GEO897 - 290 
60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 91 pontos, conceito A. 
Ecologia política – GEO894 - 60h/04 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento 
de 89 pontos, conceito B. Mestranda Thais Antunes Bortolini, aproveitamento de um total de sete 
créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas em regime de “Disciplina Isolada” junto ao 
NPGAU: História e análise crítica da arte, arquitetura e cidade – ACR815 - 45h/03 créditos, cursada 295 
no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Arquitetura, cidade e ciências 
humanas – ACR817 - 60h/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2017, com aproveitamento de 96 
pontos, conceito A. Mestranda Tatiana Pimentel Barbosa, aproveitamento de um total de dez 
créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas em regime de “Disciplina Isolada” junto ao 
Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da EA/UFMG: 300 
Tópicos em bens culturais, tecnologia e território I: Morfologia urbana – ACP809 – 30h/02 créditos, 
cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 87 pontos, conceito B. Tópicos em bens 
culturais, tecnologia e território II: Paisagem cultural e paisagem urbana histórica – ACP810 – 60h/04 
créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em 
bens culturais, tecnologia e território I: Arquitetura, cultura e patrimônio cultural – ACP809 – 30h/02 305 
créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em 
bens culturais, tecnologia e território II: Museu territorial para Bento Rodrigues – ACP810 – 60h/04 
créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. C) 
Produção acadêmica. O Colegiado referendou a aprovação dos requerimentos de Produção 
Acadêmica encaminhados pela doutoranda Natália Mara Arreguy Oliveira: (i) ARREGUY, Natália. A 310 



Divisa, a Precisão e a Cidade Mutante. In: XXIII Congresso da Associação de Escolas e Faculdades 
Públicas de Arquitetura da América do Sul, 2019, Belo Horizonte. Anais do XXIII ARQUISUR. Belo 
Horizonte: Associação de Escolas e Faculdades Públicas de Arquitetura da América do Sul , 2019. (ii) 
ARREGUY, Natália. Fatores geradores de complexidade na Legislação urbanística de Belo Horizonte. 
In: XXIII Congresso da Associação de Escolas e Faculdades Públicas de Arquitetura da América do 315 
Sul , 2019, Belo Horizonte. Anais do XXIII ARQUISUR. Belo Horizonte: Associação de Escolas e 
Faculdades Públicas de Arquitetura da América do Sul, 2019. O Colegiado aprovou o seguinte 
requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela doutoranda Ana Paola da Silva Alves: 
ALVES, Ana Paola da Silva. Espaços educadores: reflexões sobre a construção da cidadania nos 
espaços públicos contemporâneos. In: Congresso Brasileiro de Sociologia, XIX, 2019. Florianópolis, 320 
Anais... . Florianópolis: Sociedade Brasileira de Sociologia, 2019. D) Matrícula retroativa em Estágio 
Docência. O Colegiado referendou a aprovação de matrícula em Estágio Docência em Oficinas 
Temáticas – ARQ813 – 30 horas/02 créditos, no 1º e 2º semestres de 2017, conforme solicitação do 
doutorando Diego Fagundes da Silva encaminhada ao NPGAU em 23/09/2019, com anuência do 
orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho. E) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O 325 
Colegiado aprovou o requerimento de Atividades Acadêmicas proposto pelo mestrando Bernardo 
Santiago Hauck Teixeira, com a anuência de sua orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, 
referente à realização de Estágio Docência (15h) no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 100 
pontos, conceito A, além dos créditos obrigatórios de estágio docente para o curso de Mestrado. ITEM 
8. OUTROS ASSUNTOS. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência encaminhada 330 
pelo Prof. Flávio de Lemos Carsalade em 27/09/2019 solicitando prorrogação do prazo de defesa de 
dissertação de sua orientanda Laura Resende Penna de Castro para o mês de março em função das 
férias escolares de janeiro/fevereiro. Visando evitar as diversas exceções, o Colegiado decidiu não 
aceitar o adiamento, considerando que, para não bolsistas, o prazo máximo para a defesa é de 30 
meses, ou seja, a defesa pode ocorrer antes das férias escolares. Nada mais havendo a tratar, a 335 
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, 30 de setembro de 2019. 

  340 


