
Ata da 1ª/2020 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 
março de 2020, às 11h, na Sala de Reuniões do Departamento de Projetos (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). 5 
Representantes Docentes: Titulares: Professores André Guilherme Dornelles Dangelo e Frederico 
Canuto (por meio de videoconferência). Suplente: Professor Doutor José dos Santos Cabral Filho. 
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 10ª/2019 reunião do Colegiado, realizada em 10 
02/12/2019. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos colocou em discussão os demais 
itens de pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL DE SELEÇÃO 2020/1º 
SEMESTRE – RESIDÊNCIA PÓS-DOUTORAL (E UMA BOLSA DO PROGRAMA NACIONAL DE 
PÓS-DOUTORADO-PNPD/CAPES. O Colegiado aprovou o resultado do Edital de Seleção 2020/1º 
semestre – Residência Pós-doutoral (Ata da Banca Examinadora em anexo), e a concessão de uma 15 
bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado-PNPD/CAPES para o primeiro classificado no 
processo seletivo, David Prado Machado. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que foi 
disponibilizada uma vaga para cada termo de referência de pesquisa divulgado, mas, considerando a 
aprovação de mais de um candidato para o termo de referência sob a responsabilidade da Profa. 
Jupira Gomes de Mendonça, foi realizada consulta à professora, que concordou em supervisionar 20 
todos os candidatos aprovados que a indicaram como provável orientadora. O Colegiado aprovou a 
abertura de vagas adicionais para a classificação e seleção de todos os candidatos aprovados no 
processo seletivo e, dessa forma, foram aprovados e classificados os seguintes candidatos (com 
indicação dos respectivos professores supervisores), por ordem de classificação: 
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Candidato Professor Supervisor 
David Prado Machado André Guilherme Dornelles Dangelo 
Laura Beatriz Lage Altamiro Sérgio Mol Bessa 
Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira França Jupira Gomes de Mendonça 
Eugênia Dória Viana Cerqueira Jupira Gomes de Mendonça 
Liszt Viana Neto Celina Borges Lemos 
Carolina Portugal Gonçalves da Mota Jupira Gomes de Mendonça 

 
O Colegiado discutiu sobre a necessidade de elaboração de normas para a avaliação da produção 
dos pós-doutorandos, decidindo solicitar aos candidatos acima aprovados a entrega, em agosto de 
2020, de uma proposta de produção no período da residência pós-doutoral, para análise do 
Colegiado, quando também seria discutida em reunião uma proposta de regulamentação dos 30 
produtos do pós-doutoramento. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar solicitou inversão de 
pauta para colocar em discussão o ITEM 3. OUTROS ASSUNTOS. A) Chamada de Livros. A 
Profa. Ana Paula Baltazar informou que, em função dos prazos para execução do recurso, 
empenhou o saldo disponível do convênio FAPEMIG/Taxa de Bancada, na ordem de R$ 9.200,00, 
em uma gráfica a ser contratada por processo de licitação organizado pela Fundep, que administra 35 
o recurso, com vistas à impressão de livros. O Colegiado decidiu divulgar Chamadas para 
recebimento de propostas para a impressão de dois ou três livros (aproximadamente 300 
exemplares para cada livro) com esse recurso, sendo um edital para as propostas dos 
professores, e um edital para as propostas dos discentes. As Chamadas e a designação da 
Comissão Editorial para a seleção das propostas serão deliberados na próxima reunião do 40 
Colegiado. B) Prêmio ANPARQ de dissertação e tese. A Profa. Ana Paula Baltazar, em função 
dos prazos estabelecidos no edital do concurso, propôs a discussão da designação das 
Comissões de escolha e dos critérios de seleção das teses e dissertações defendidas no período 
de março de 2018 e março de 2020 para concorrer ao Prêmio ANPARQ 2020. A Professora 
apresentou a lista das teses e dissertações defendidas no período e o Colegiado decidiu fazer 45 
uma pré-seleção dos trabalhos a serem analisados pela Comissão baseado em dois critérios: (i) a 
análise pela Comissão das dissertações que tiveram a indicação unânime das bancas 
examinadoras de defesa para prêmios (formulário próprio que acompanha a documentação das 
defesas de tese/dissertação do NPGAU). (ii) indicação dos orientadores que tiveram mais de um 
trabalho defendido sob sua orientação indicado unanimemente pelas bancas examinadoras de 50 
defesa para prêmios para fazer a escolha de um, dentre esses trabalhos, para ser enviado à 
análise da Comissão (prazo até 6 de março para manifestação). Além desses critérios, o 
Colegiado decidiu estabelecer a data limite de 6 de março próximo para a entrega das 
teses/dissertações dos estudantes que ainda não depositaram a versão final de seu trabalho. Em 



seguida, o Colegiado decidiu pela designação das seguintes Comissões responsáveis pela 55 
escolha da tese e da dissertação a serem indicadas ao Prêmio ANPARQ 2020: Comissão 
responsável pela indicação da Tese ao Prêmio ANPARQ: Profs. Drs. Altamiro Sérgio Mol Bessa, 
Celina Borges Lemos e Denise Morado Nascimento. Comissão responsável pela indicação da 
Dissertação ao Prêmio ANPARQ: Profs. Drs. André Guilherme Dornelles Dangelo, Silke Kapp e 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo. C) Matrícula eletiva de alunos de curso lato sensu. A 60 
Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que o NPGAU recebeu o requerimento de três alunos do 
curso de Especialização em Sustentabilidade de cidades, projetos e produtos, do Departamento 
de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo da Escola de Arquitetura, para cursarem 
um total de dez vagas em disciplinas do NPGAU em regime de “disciplina eletiva”. O Colegiado 
discutiu a questão e considerando a natureza não gratuita do curso decidiu pelo indeferimento dos 65 
requerimentos de matrícula eletiva de alunos de cursos lato sensu pagos em disciplinas do 
NPGAU. D) Cancelamento da oferta de disciplinas. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que 
as disciplinas ofertadas pelos Profs. Carlos Antônio Leite Brandão e Elisângela de Almeida 
Chiquito Martins não receberam o requerimento de matrícula de alunos regulares do NPGAU e 
alunos em regime de disciplina eletiva. A Professora lembrou que na última assembleia docente do 70 
NPGAU foi decidido que, no caso de professores permanentes, ficaria a critério do docente decidir 
pela oferta somente para alunos de “disciplina isolada” para disciplinas nessa situação. 
Considerando que os Profs. Carlos Brandão e Elisângela Chiquito estão credenciados como 
colaboradores, o Colegiado decidiu pelo cancelamento da oferta de suas disciplinas nesse 
semestre. Neste momento, o Prof. Frederico Canuto pediu licença para se retirar da reunião. E) 75 
Homologação – Defesas de Tese/Dissertações/Qualificações. O Colegiado homologou a Ata 
de Defesa de Tese de Elisângela Batista da Silva, intitulada Imagens de transformação e 
resistência na apropriação do espaço urbano de Belo Horizonte, apresentada em 12 de dezembro 
de 2019, e “Reprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Celina Borges 
Lemos (orientadora – EA-UFMG), João Eduardo Chagas Sobral (Univille – por meio de 80 
videoconferência), Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (UEMG), Anderson Antônio Horta (UniBH) 
e Camila Marques Zynger (Instituto Metodista Izabela Hendrix). Na referida Ata, a Comissão 
Examinadora solicita a reapresentação do trabalho em um prazo de até seis meses, conforme 
previsto no Regulamento do NPGAU. Em função dos prazos de matrícula e do compromisso 
assumido em reunião anterior do Colegiado pela orientadora, Profa. Celina Borges, de a aluna 85 
cumprir o prazo para a reapresentação do trabalho, o Subcoordenador do Programa, Prof. 
Altamiro Sérgio Mol Bessa, aprovou ad referendum, em 18/12/2019, a solicitação da Comissão 
para a apresentação de nova versão da dissertação no prazo de seis meses. O Colegiado 
referendou a aprovação. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Hamilton Moreira 
Ferreira, intitulada Desigualdades urbanas: reflexões sobre o acesso à terra e à moradia na 90 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, apresentada em 18 de dezembro de 2019, e “Aprovada” 
pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Jupira Gomes de Mendonça (orientadora 
– EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG), Rosana 
Denaldi (UFABC) e Pedro Abramo (IPPUR-UFRJ – por meio de videoconferência). O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Tese de Mariana de Moura Cruz, intitulada Decolonizar o Comum, 95 
apresentada em 20 de dezembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta 
pelos Profs. Drs. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-UFMG), João Bosco Moura 
Tonucci Filho (FACE-UFMG), Junia Maria Ferrari de Lima (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura 
Costa (IGC-UFMG), Karine Gonçalves Carneiro (Arquitetura-UFOP) e Harley Silva (FACECON-
UFPA). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Laura Resende Penna de 100 
Castro, intitulada Patrimônio cultural urbano como construção coletiva: Reflexões sobre as 
possibilidades de ressignificação e atualização do patrimônio cultural na dinâmica urbana 
contemporânea, apresentada em 27 de janeiro de 2020, e “Aprovada” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Flávio de Lemos Carsalade (orientador – EA-UFMG), 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e Nadia Somekh (FAU-MACKENZIE). O 105 
Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Paulo Stuart Angel Jacob da Silveira, 
intitulada Curva do Lacet: cartografia da luta por um espaço público na cidade de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, apresentada em 29 de janeiro de 2020, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-UFMG), Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira (EA-UFMG), Stäel de 110 
Alvarenga Pereira Costa (EA-UFMG) e Lívia Ribeiro Abreu Michinelli (UFSJ). O Colegiado 
homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Ingrid Aparecida Rogério Ribeiro, intitulada Uma 
releitura das capelas urbanas e suburbanas de Vila Rica: vida festiva e seus adros (Freguesia de 
Antônio Dias do século XVIII a meados do XIX), apresentada em 30 de janeiro de 2020, com 
“Aprovação condicionada à entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, 115 
no prazo de 30 dias” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. André Guilherme 



Dornelles Dangelo (orientador – EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Adalgisa 
Arantes Campos (FAFICH-UFMG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de 
Lucas Andrade Neves Dutra Cosendey, intitulada A condição espectral da ruína, apresentada 
em 31 de janeiro de 2020, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. 120 
Vanessa Borges Brasileiro (orientadora – EA-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e 
Eleonora Nigro Solis (UERJ). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de 
Evandro Luis Alves, intitulada A economia popular e a questão urbana, apresentada em 17 de 
fevereiro de 2020, e “Reprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Rita de 
Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), Harley Silva (UFPA – por meio de 125 
videoconferência) e Sibelle Cornélio Diniz da Costa (CEDEPLAR-UFMG). Na referida Ata, a 
Comissão Examinadora solicita a reapresentação do trabalho em um prazo de 180 dias, conforme 
previsto no Regulamento do NPGAU. Após consulta à orientadora, Profa. Rita Velloso, sobre a 
real possibilidade de o estudante reapresentar o trabalho, o Colegiado aprovou a solicitação da 
Comissão para a apresentação de nova versão da Dissertação no prazo de seis meses. O 130 
Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Lucas Duarte Costa Lima, intitulada 
Correlação entre morfologia urbana e os cálculos de centralidade para a predição da 
acessibilidade em escala local: Estudo de caso sobre o bairro Buritis, em Belo Horizonte, M.G., 
Brasil, apresentada em 17 de fevereiro de 2020, com “Aprovação condicionada à entrega das 
revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias” pela Comissão 135 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador – EA-
UFMG), Ana Clara Mourão Moura (EA-UFMG) e Renato Tibiriçá de Saboya (UFSC – por meio de 
videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Maria Luisa 
Carneiro Chaves, intitulada As posturas municipais e a vitalidade urbana, apresentada em 18 de 
fevereiro de 2020, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Paula 140 
Barros (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG) e Luciana Teixeira de 
Andrade (PUC MG). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Yasmin Elganim 
Vieira, intitulada Em busca de uma arquitetura ao corpo: investigações sobre a profundidade 
fenomenológica para a potencialização da experiência perceptiva no espaço construído, 
apresentada em 27 de fevereiro de 2020, com “Aprovação condicionada à entrega das revisões 145 
constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Stéphane Huchet (orientador – EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena 
Velloso (EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Diogo Ribeiro Carvalho (PUC MG). O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Christian 
Rezende Freitas, intitulada O emprego de novas tecnologias de geoinformação na gestão 150 
territorial: da infraestrutura de dados espaciais ao geodesign, apresentada em 10 de dezembro de 
2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Ana Clara Mourão 
Moura (orientadora - EA-UFMG), Michele Campagna (Universitá Degli Studi di Cagliari), Alenka 
Poplin (Iowa State University) e Brian Orland (University of Georgia). O Colegiado homologou a 
Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Régis Eduardo Martins, intitulada Casas 155 
urbanas dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais – Uma proposta de releitura sobre a arquitetura 
residencial mineira em povoações fundadas no período colonial, apresentada em 13 de dezembro 
de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. André Guilherme 
Dornelles Dangelo (orientador - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Marcos Tognon 
(UNICAMP). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de 160 
Rafael Prates Yanni, intitulada Tectônicas do mata-junta, pingadeiras e arremates ordinários, 
apresentada em 26 de novembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta 
pelos Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard 
(EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Aristóteles de Siqueira Campos Cantalice 
II (UFPE – por meio de videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 165 
Qualificação de Mestrado de Lucas Duarte Costa Lima, intitulada Centralidades e habitabilidade, 
apresentada em 12 de dezembro de 2019, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta 
pelos Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG) e Renato T. de Saboya 
(UFSC-por meio de videoconferência). O Colegiado homologou a Ata de Apresentação da 
Qualificação de Mestrado de Gabriela Alcantara Azevedo Cavalcanti de Arruda, intitulada A 170 
expansão do pentecostalismo e a paisagem, apresentada em 18 de dezembro de 2019, e 
“Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Altamiro Sérgio Mol Bessa 
(orientador - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Marina Salgado (EA-UFMG). O 
Colegiado homologou a Ata de Apresentação da Qualificação de Mestrado de Janaína Lisiak de 
França, intitulada Disputas no limiar mar-cidade. Investidas sobre o território marítimo de 175 
Salvador, apresentada em 19 de fevereiro de 2020, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora 
composta pelos Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Renata 
Moreira Marquez (EA-UFMG) e Paola Berenstein Jacques (UFBA – por meio de videconferência). 



Ao final da discussão do item, motivado pelo número de aprovações condicionadas a revisões de 
naturezas muito distintas e de reprovações com pedido de mais 6 meses para reapresentação, o 180 
Colegiado propôs para uma próxima reunião, a criação de uma comissão para discutir as 
modalidades atualmente existentes para aprovação e reprovação de dissertações e teses, e 
também os formatos para apresentação dos produtos de mestrado e doutorado, desde 
possibilidades de novos formatos para além de dissertações e teses, até o estabelecimento, por 
exemplo, do número mínimo e máximo de palavras para cada modalidade. F) Apoio para 185 
realização de congresso. O Prof. André Dangelo entregou documento apresentando o projeto do 
I Congresso Internacional Novos Paradigmas da Intervenção: reflexões teóricas, metodológicas e 
tecnológicas, a ser realizado na EA/UFMG entre os dias 22 a 26 de junho de 2020, e solicitando o 
apoio institucional do NPGAU para a realização do evento. O Colegiado aprovou o apoio 
institucional ao Congresso. ITEM 2. DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO 190 
COLEGIADO DO NPGAU EM 2020. O Colegiado aprovou a realização de sua próxima reunião no 
dia 23 de março próximo, devido à necessidade de homologação dos resultados das comissões 
para envio ao Prêmio ANPARQ de dissertação e tese, e a Coordenadora, Profa. Ana Paula 
Baltazar, se comprometeu a elaborar uma proposta de calendário para as reuniões do 1º semestre 
de 2020 e encaminhar aos membros do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 195 
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 março de 2020. 
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