
Ata da 2ª/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 23 de março de 2020, às 14h, 
por meio de videoconferência em função do estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Professores 
Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora) Representantes Docentes: Titulares: Professores 5 
André Guilherme Dornelles Dangelo e Roberto Eustaáquio dos Santos. Suplente: Professora Doutora Renata 
Moreira Marquez. Representante Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Convidado: 
Professor Doutor Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador, em gozo de férias). 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 1ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 02/03/2020. Em seguida, foram 10 
colocados em discussão os demais itens de pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATA DE EXAME DE 
QUALIFICAÇÃO E ENTREGA DE VERSÃO CORRIGIDA DE TESE/DISSERTAÇÃO. O Colegiado homologou 
a Ata de Apresentação da Qualificação de Doutorado de Ana Paola da Silva Alves, intitulada Educação urbana: 
Relações entre cidadania e construção do espaço público, apresentada em 05/03/2020, e “Aprovada” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Profs. Drs. Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), 15 
Alexandra do Nascimento Passos (Centro Universitário UNA) e Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG). O 
Colegiado homologou a entrega do volume correspondente à versão final da Tese de Doutorado de Erica 
Azevedo da Costa e Mattos, conforme declaração do orientador, Prof. José dos Santos Cabral Filho, datado de 
03/02/2020, atestando a realização das correções solicitadas pela Comissão Examinadora por ocasião da 
Defesa da Tese. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO. O 20 
Colegiado aprovou a sugestão de Comissão Examinadora encaminhada pela Profa. Ana Clara Mourão Moura 
para a apresentação do Exame de Qualificação de sua orientanda Ana Isabel Junho Anastasia de Sá: Profs. 
Drs. Ana Clara Mourão Moura (Orientadora – EA/UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), 
Rafael Cardoso Sampaio (UFPR-atualmente professor visitante da UFMG) e Dra. Nazaré Lopes Bretas 
(PRODABEL). ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS COMISSÕES DE ESCOLHA DE TESE E 25 
DISSERTAÇÃO A SEREM INDICADAS AO PRÊMIO ANPARQ 2020. O Colegiado homologou as Atas das 
Comissões designadas pelo Colegiado para indicação de uma tese e uma dissertação ao Prêmio ANPARQ 
2020, compostas, respectivamente pelos Professores Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina Borges Lemos e 
Denise Morado Nascimento (Tese) e, André Guilherme Dornelles Dangelo, Rogério Palhares Zschaber de 
Araújo e Silke Kapp (Dissertação), com as seguintes indicações: Tese de Laura Beatriz Lage - orientador: Prof. 30 
Flavio de Lemos Carsalade, defendida em 28/09/2018 sob o título "Paisagem como elo de ligação entre a 
conservação do patrimônio e o planejamento territorial: ‘conservation through development’". Dissertação de 
Adriana Galuppo Negrão - orientadora: Profa. Renata Moreira Marquez, defendida em 30/08/2019 sob o título 
"Cidade queer: uma autobiografia plural". ITEM 4. PROPOSTA DE CHAMADA INTERNA PARA IMPRESSÃO 
DE LIVROS. Conforme discutido na última reunião do Colegiado, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos 35 
apresentou minuta de documento com propostas de Chamadas Internas para a impressão de livros, sendo uma 
chamada para docentes e uma chamada para discentes e residentes pós-doutorais matriculados no Programa 
no período de 2018-2020. Após análise e sugestões em torno da proposta apresentada, o Colegiado aprovou as 
Chamadas Internas para impressão de livro em anexo. As Chamadas serão enviadas para a Congregação da 
Escola de Arquitetura, para conhecimento e aprovação da publicação dos livros através da Editora da Escola, 40 
em reunião agendada para o início de abril próximo. Antes de prosseguir a reunião, a Profa. Ana Paula Baltazar 
comentou sobre a necessidade de uma discussão coletiva sobre a revisão do modelo atual do Exame de 
Seleção de modo a melhor contemplar a temática de todas as linhas de pesquisa do NPGAU, considerando 
críticas que tem recebido sobre o fato de o formato atual da seleção estar contribuindo para o aumento do perfil 
de candidatos aprovados na seleção inscritos na temática de urbanismo em relação a outros temas: projeto, 45 
tecnologia, estética, história. Nesse sentido, solicitou à Secretaria do NPGAU a realização de um levantamento 
com a relação de candidatos não aprovados nas últimas seleções ao curso de Mestrado, os termos de 
referência de pesquisa indicados por esses candidatos e as notas alcançadas na prova escrita. A Professora 
comentou sobre o modelo utilizado pela UFBA que adota exames de seleções específicos para as duas áreas 
de pesquisa da pós-graduação. Foram levantadas outras sugestões como, por exemplo, a indicação coletiva das 50 
referências bibliográficas para a prova escrita do mestrado, em lugar da indicação pela Banca Examinadora da 
Seleção, como vem acontecendo nos últimos anos. Encerrando os debates em torno do tema, o Colegiado 
aprovou a realização dessa discussão ampliada para a definição da formatação do próximo exame de seleção. 
Neste momento, a Profa. Ana Paula Baltazar solicitou inversão de pauta para discussão dos itens relacionados à 
suspensão das aulas da UFMG e a suspensão das atividades presenciais da Secretaria do NPGAU. Com a 55 
concordância dos presentes, foi colocado em discussão o ITEM 11. OUTROS ASSUNTOS. 11.1. o que fazer 
com o processo de seleção desse ano. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou o 
OFÍCIO/UFMG/PRPG/AAC/005/20, datado de 19/03/2020, por meio do qual a Pró-Reitoria de Pós-graduação, 
tendo em vista as medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus (COVID19) adotadas na Universidade, esclarece que tais medidas também devem ser adotadas nos 60 
processos de seleção para ingresso de alunos na Pós-Graduação. Nesse sentido, a PRPG entende que os 
processos seletivos não devem ocorrer conforme previsto e solicita que cada coordenação avalie a situação do 
Programa que coordena e nos envie a solicitação de: (a) suspensão do processo seletivo: nos casos em que o 
período de inscrição estiver terminado ou puder ser terminado: processo de seleção poderá ser adiado para 
momento posterior, com publicação de novo cronograma. Nesse caso, a seleção seria mantida somente para os 65 
candidatos que se inscreveram no período previsto no Edital; (b) cancelamento do Edital – nesses casos as 
inscrições em andamento, bem como o processo seletivo ficam cancelados. Novo Edital será publicado quando 
as atividades na Universidade voltarem à normalidade; (c) os Programas que prevêem seleção em fluxo 



contínuo e/ou com publicação de cronograma de seleção também devem aguardar o retorno das atividades para 
publicação do novo cronograma. O Colegiado avaliou a situação do Exame de Seleção do NPGAU para 70 
ingresso no 2º semestre de 2020, cujas inscrições iniciaram em 27 de fevereiro e têm prazo até 27 de março, 
com a inscrição, até o momento, completa, de 16 candidatos, e, em andamento, de outros 69 candidatos. 
Considerando o modelo online de inscrições adotado no Exame de Seleção, visando evitar os impactos 
causados pelo cancelamento do Edital, e, para cumprir prazos e regras que até o presente não foram alteradas 
pela Capes, o Colegiado decidiu pela manutenção da data limite de inscrições (até às 23h59 do dia 27 de março 75 
de 2020) e a suspensão, por prazo indeterminado, do calendário de avaliação dos candidatos inscritos 
(lembrando que a retomada do calendário pode acontecer imediatamente quando da volta da universidade às 
atividades presenciais, pois as inscrições já terão sido homologadas). As inscrições para o Edital Regular 
permanecem sendo realizadas por meio do site www.arquitetura.ufmg.br/pos. As inscrições para o Edital 
Suplementar, considerando a suspensão das atividades presenciais da Secretaria do NPGAU, passam a ser 80 
feitas exclusivamente através do e-mail: arq-colpos@ufmg.br. Será enviada correspondência à PRPG para 
autorização e posterior ampla divulgação. As inscrições serão homologadas pelo Colegiado em 6 de abril, e os 
recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias 
corridos após a data de sua divulgação, conforme previsto no Edital de Seleção. 11.2. Como o NPGAU 
interpreta a suspensão das aulas. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou para conhecimento e análise os 85 
seguintes documentos emitidos pela administração central da UFMG com relação à suspensão das aulas na 
universidade: (a) Comunicado da PRPG datado de 19/03/2020 informando, dentre outras coisas, que "as 
atividades acadêmicas não presenciais deverão seguir a Resolução CEPE nº 13/2018 que estipula um máximo 
de 20% de carga horária virtual para disciplinas em regime semipresencial. Essa implementação deve estar 
assegurada pelo projeto pedagógico da unidade acadêmica para essas disciplinas." (b) Comunicado da Câmara 90 
de Graduação (OFÍCIO CIRCULAR No 5/2020/PROGRAD-GAB-UFMG de 20/03/2020), informando que "a CG 
decidiu, de forma unânime, que durante o período em que vigorar a Portaria UFMG No 1819, de 18 de março de 
2020, recomendar que o ensino de graduação da UFMG não substitua as aulas presenciais por aulas em meios 
digitais. Considerando a impossibilidade de garantir a equidade de tratamento aos estudantes, entendeu que, 
neste momento, também é necessária a interrupção das atividades acadêmicas curriculares com previsão de 95 
oferta, nos Projetos Pedagógicos dos cursos, integral ou parcialmente no formato a distância. Recomendou 
ainda que qualquer atividade didática realizada em desacordo com essas instruções seja desconsiderada no 
cômputo da carga horária letiva registrada no Diário de Classe. Informamos que, diante dessas recomendações, 
que foram acatadas pela Administração Central da UFMG, também estão suspensas as atividades avaliativas 
presenciais ou a distância e tarefas síncronas das disciplinas dos cursos de graduação da UFMG." 100 
Considerando que o projeto pedagógico do NPGAU não prevê atividades não presenciais em suas disciplinas e 
a impossibilidade de o NPGAU garantir recursos computacionais para os alunos acompanharem eventuais 
atividades semipresenciais em disciplinas, o Colegiado decidiu suspender todas as aulas ofertadas pelo NPGAU 
programadas para iniciarem no primeiro semestre de 2020, inclusive qualquer atividade online relacionada às 
disciplinas presenciais, até que seja divulgado o novo calendário da UFMG, esclarecendo que os professores 105 
podem enviar material bibliográfico para que os alunos adiantem a leitura. Com relação às demais atividades 
acadêmicas, considerando não ter sido emitido, até o momento, comunicado da CAPES ou da PRPG-UFMG 
sobre adiamento dos prazos de defesa de dissertações e teses, o Colegiado decidiu (a) manter as atividades de 
orientação de modo a ser acordado entre alunos e orientadores. (b) manter os prazos de qualificação e de 
defesa de dissertações e teses, que, no período de suspensão das atividades presenciais, devem acontecer 110 
online, com assinatura digital dos membros das bancas nas Atas. A decisão buscou incentivar que os alunos 
continuem os trabalhos, ajustando seus cronogramas junto com seus orientadores, considerando a situação 
atual de confinamento, e lembrando que independente da epidemia mundial do coronavírus, a Pós-graduação 
está vivendo uma situação de “desmonte” no país e, para enfrenta-la é preciso que os Programas se fortaleçam 
com o esforço de todos, e o cumprimento dos prazos, com a devida qualidade dos trabalhos. 11.3. CAPES 115 
anuncia corte de bolsas ainda maior que o previsto inicialmente. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou 
Ofício Circular nº 8/2020-GAB/PR/CAPES, datado de 18/03/2020, informando que a Portaria No. 34 da CAPES, 
de 9 de março de 2020, revisou os pisos e tetos da redistribuição de bolsas definida pela Portaria nº 21, de 
fevereiro de 2020, estabelecendo diminuição não superior a 30% (trinta por cento) ou acréscimo limitado a 70% 
(setenta por cento) no número de bolsas, para cursos cuja nota atual for igual a 6. A Professora esclareceu que 120 
a Portaria 21 definia o teto de 10% no corte de bolsas, o que ocasionou a diminuição de 2 bolsas de mestrado e 
2 bolsas de doutorado do NPGAU. Com o ajuste anunciado em 18 de março, o NPGAU passou a perder 4 
bolsas de mestrado e 6 bolsas de doutorado. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou recurso das coordenações 
de área da CAPES contra essa decisão, datado de 20/03/2020, tendo como principal argumento o fato da 
CAPES estar passando por cima das avaliações das áreas e definindo o que venha a ser programa de 125 
excelência usando IDH do município e quantidade de teses e dissertações defendidas, independente do 
tamanho do programa, da quantidade de professores, da produção, do impacto social etc., além das 
especificidades das áreas. As coordenações de área solicitam a revogação da Portaria número 34, a retomada 
do diálogo com os principais setores que compuseram o modelo de distribuição de bolsas no SNPG, como o 
FOPROP, Coordenadores de Área, e demais participantes do SNPG, e, em nome da transparência dos 130 
procedimentos que são executados pela CAPES, sejam publicizadas as planilhas de distribuição de bolsas, 
demonstrando-se os quantitativos dos cortes de 2019, bem como às simulações do impacto dos modelos 
propostos e o resultante da Portaria 34. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou também recurso encaminhado 
pela Reitora da UFMG, destacando as perdas significativas de bolsas nos PPGs da UFMG e solicitando a 
manutenção das bolsas de pós-graduação já planejadas pelos PPGs. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 135 
que os programas de pós-graduação não podem encaminhar recursos individuais contra a decisão da CAPES, 



mas propôs que o NPGAU encaminhasse uma manifestação à CAPES, pela PRPG, visando reforçar os diversos 
pleitos de suspensão da Portaria 34. O Colegiado aprovou a proposta e a Coordenadora irá encaminhar 
correspondência aos docentes esclarecendo a situação e propondo a elaboração conjunta desse manifesto. A 
Coordenadora se comprometeu a conversar com o Prof. Rodrigo Baeta, da UFBA, para se informar sobre a 140 
posição da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), na figura 
do seu presidente, Prof. João Carlos Salles Pires da Silva, também da UFBA. A Professora vai conversar, ainda, 
com o Prof. Maurício Campomori, Diretor da Escola de Arquitetura, para se informar junto à Reitora, Profa. 
Sandra Goulart, sobre outros encaminhamentos da UFMG frente à situação. 11.4. Abaixo assinado dos 
programas de pós da UFMG para a PRPG. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou abaixo assinado que 145 
circulou entre os coordenadores de pós-graduação da UFMG com as seguintes reivindicações: A. Suspensão 
temporária do lançamento de dados na Plataforma Sucupira e da Avaliação Quadrienal, até a estabilização da 
situação da pandemia do COVID-19; B. Revisão dos critérios de avaliação do quadriênio em decorrência da 
situação excepcional que irá impactar nossa produção; C. Revisão de medidas que estabelecem como um dos 
critérios de distribuição de bolsas os prazos de defesa e os fatores de titulação média do curso; D. Revogação 150 
imediata da Portaria 34/2020 e recomposição das bolsas dos Programas; E. Suspensão imediata de todas as 
bancas previstas a partir da data de 18 de março, conforme orientações da Reitoria da UFMG, até que a 
situação volte à normalidade; F. Fechamento temporário das secretarias dos PPGs da UFMG até que situação 
da pandemia do COVID-19 seja superada. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que o documento continha 
34 assinaturas em seu último acesso e, embora o prazo para adesão já esteja esgotado, gostaria de colocar seu 155 
desconforto em relação a algumas reivindicações do abaixo assinado, razão pela qual não o subscreveu. O 
Colegiado apoiou a decisão, solicitando à Coordenadora que justificasse aos demais coordenadores a não 
assinatura do abaixo assinado em função da inconsistência das reivindicações e o fato de o NPGAU ter se 
ressentindo da presença da PRPG na liderança do processo. 11.5. Solicitação de declaração de conclusão 
do Mestrado – Lucas Duarte Costa Lima. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o estudante Lucas Duarte 160 
Costa Lima, que defendeu sua dissertação de mestrado em 17/02/2020 (aprovada com correções), encaminhou 
por meio de mensagem eletrônica datada de 20/03/2020 o material referente à versão corrigida da Dissertação, 
incluindo a declaração do orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, atestando a realização das 
correções solicitadas pela Comissão Examinadora. O estudante solicita declaração de conclusão do mestrado 
para compromisso profissional condicionado à apresentação desse documento. A Coordenadora esclareceu que 165 
o cumprimento de todas as exigências para a expedição de declaração definitiva de conclusão do curso 
requerem a entrega presencial do volume impresso do trabalho e o formulário da Biblioteca Universitária da 
UFMG, com assinaturas originais, para a autorização de disponibilização do arquivo do trabalho no Repositório 
Institucional da Universidade. Considerando a situação atípica de interrompimento das atividades presenciais da 
Secretaria do NPGAU, o Colegiado decidiu atender a demanda do estudante com a emissão de declaração 170 
parcial de conclusão do mestrado, solicitando a ciência do aluno da necessidade de entrega, logo após o retorno 
das atividades presenciais da Secretaria, do volume impresso da dissertação e do cumprimento das 
formalidades necessárias para emissão do diploma. ITEM 5. Proposta de alteração do calendário constante na 
Resolução de Bolsas de Estudos. O Item foi retirado de pauta considerando a suspensão, por prazo 
indeterminado, do calendário de avaliação do Exame de Seleção/2020. ITEM 6. RECREDENCIAMENTO DE 175 
DOCENTE – PROFA. DENISE MORADO. 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 recredenciamento da Professora Denise Morado Nascimento na modalidade permanente-doutorado. 
ITEM 7. Solicitação de co-orientação – Mestranda Sofia Lages. O Item foi retirado de pauta para rediscussão na 
próxima reunião do Colegiado. ITEM 8. Avaliação de Relatório de Residência Pós-Doutoral Maria da Graça 180 
Andrade Dias e Junia Cambraia Mortimer (Relatório Final) e Ana Paula Silva de Assis (Relatório Parcial); O Item 
foi retirado de pauta para apresentação na próxima reunião do Colegiado, quando será solicitado às 
pesquisadoras o envio do Relatório em meio digital para avaliação dos membros do Colegiado. ITEM 9. 
SOLICITAÇÃO DA PROFA. ANA CLARA MOURÃO MOURA DE PASSAGEM INTERNACIONAL PARA A 
VINDA DE CONVIDADA EXTERNA PARA A COMISSÃO EXAMINADORA DE DEFESA DE TESE DE 185 
CHRISTIAN REZENDE FREITAS. A Profa. Ana Paula Baltazar ponderou que no atual contexto, o NPGAU não 
tem condições financeiras para arcar com custos de passagens internacionais para membros externos de 
bancas examinadoras. O Colegiado avaliou as possibilidades de atendimento da demanda da Profa. Ana Clara 
Mourão Moura, apresentada em fevereiro último, e decidiu aprovar recursos para a vinda do convidado 
internacional no valor correspondente à passagem nacional mais cara paga a um convidado de banca 190 
examinadora em 2019 (aproximadamente mil, quinhentos e trinta reais), acrescido de dois auxílios diários no 
valor de trezentos e vinte reais, ou, alternativamente, no valor correspondente ao teto para a concessão de 
auxílios financeiros a docentes permanentes do NPGAU no período de dois anos (quatro mil reais), já que a 
Professora Ana Clara não utilizou o recurso. O Subcoordenador, Prof. Altamiro Bessa, se comprometeu a 
informar e esclarecer a decisão para a Profa. Ana Clara Mourão Moura. ITEM 10. Requerimentos de Produção 195 
Acadêmica; Creditação de Atividade Acadêmica; Matrícula retroativa em Estágio Docência. O Item foi 
retirado de pauta em razão da impossibilidade de acesso aos requerimentos em meio digital e será pautado 
novamente após o retorno das atividades presenciais da Secretaria do NPGAU. Nada mais havendo a 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 200 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 23 de março de 
2020. 


