
Ata da 3ª/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 6 de abril 
de 2020, às 14h, por meio de videoconferência. Compareceram os seguintes membros do Colegiado: 
Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora) e Altamiro Sérgio Mol Bessa 
(Subcoordenador). Representantes Docentes: Titulares: Professores André Guilherme Dornelles 5 
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 relatando que recebeu comunicado do Prof. Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, 
Coordenador da Área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES, sobre a aprovação da Ficha de 
Avaliação da Área no Colégio das Humanidades. O Professor informou que a Ficha deverá ser enviada 10 
aos Programas em maio e que um dos pontos aprovados na nova Ficha diz respeito à diminuição do 
peso atribuído ao tempo médio de titulação na avaliação. A Profa. Ana Paula esclareceu que, embora o 
tempo médio de titulação passe a ter menor impacto na avaliação, um aumento no prazo de titulação 
dos estudantes impactará outros pontos com peso grande na avaliação: a média de orientandos por 
orientadores (capacidade de orientação por professor) e a média de defesas por professor do quadro 15 
permanente. Dessa forma, o tempo de titulação continua como importante quesito a ser observado com 
relação à avaliação da CAPES. Assim, a recomendação da área é pela manutenção dos prazos de 24 
meses para conclusão de mestrado e 48 meses para conclusão de doutorado, que são os prazos das 
bolsas de estudos, inegociáveis com as agências de fomento. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou 
também que a CAPES já implementou no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) a cota de 20 
bolsas determinada em sua Portaria 34, discutida amplamente na última reunião do Colegiado: o 
NPGAU está com 13 bolsas de Mestrado e 18 de Doutorado, além de 4 bolsas de empréstimo no 
Mestrado e 6 bolsas de empréstimo no Doutorado, que serão suprimidas do SCBA logo após a 
finalização dessas bolsas. A Professora encaminhou para a Pró-Reitoria de Pós-graduação a 
manifestação do NPGAU sobre o corte de bolsas realizado pela CAPES através das Portarias 21 e 34, 25 
conforme discutido na última reunião, mas, até o momento, a PRPG não fez o repasse do manifesto à 
CAPES com a argumentação do NPGAU favorável à revogação das referidas Portarias. Finalizando os 
informes, a Profa. Ana Paula esclareceu que a bolsa do Programa Nacional de Pós-doutorado/ PNPD 
que deveria ter sido cadastrada em março para o estudante classificado no Edital de Seleção realizado 
em fevereiro não foi efetivada porque o SCBA está bloqueado para novos cadastros para essa 30 
modalidade de bolsas. A CAPES, em resposta à consulta do NPGAU, informou que não há previsão 
para a liberação do Sistema para novos bolsistas PNPD. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar 
colocou em discussão o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 2ª/2020 
reunião do Colegiado, realizada em 23/03/2020. Em seguida, foram colocados em discussão os itens de 
pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO 2020. O Colegiado 35 
homologou as inscrições no Exame de Seleção/2020, conforme documento anexo. O Colegiado 
deliberou que eventuais recursos de candidatos que tiveram a inscrição indeferida por erro formal serão 
acatados, no caso de encaminhamento da documentação pendente. ITEM 2. SOLICITAÇÃO DE 
COORIENTAÇÃO – MESTRANDA SOFIA LAGES E DISCUSSÃO SOBRE REGRA PARA 
COORIENTAÇÃO DE MESTRADO. A Profa. Ana Paula Baltazar leu correspondência eletrônica 40 
encaminhada pela Profa. Jupira Gomes de Mendonça em 04/03/2020 solicitando a inclusão do Prof. 
João Bosco Moura Tonucci Filho como coorientador da mestranda Sofia Santos Lages, considerando 
que o trabalho da estudante “tem conexão direta com a literatura de economia política e com a 
utilização de dados relativos a crescimento econômico-industrial” e, nesse sentido, já vem “contando 
com a colaboração bastante próxima do Professor João Tonucci Filho”. O Colegiado discutiu 45 
amplamente a questão da coorientação no mestrado e, baseado na justificativa da orientadora principal, 
entendida como uma situação de excepcionalidade por se tratar de área complementar e ser de 
interesse do NPGAU para formalizar co-orientação de professor credenciado como colaborador, decidiu 
aprovar a inclusão do Prof. João Bosco Moura Tonucci Filho como coorientador da mestranda 
Sofia Santo Lages. O Colegiado decidiu, ainda, incluir na discussão sobre a atualização do 50 
Regulamento do NPGAU, a ser realizada em assembleia do corpo docente prevista para esse ano, a 
sugestão de alteração do artigo do Regulamento que trata da coorientação que passaria a ter a 
seguinte redação: “Por proposta do Orientador e a juízo do Colegiado, pode haver coorientação por 
docente com o grau de Doutor ou título equivalente, pertencente à programa de pós-graduação ou ser 
profissional com atestada relevância de competência técnica, desde que seja em área complementar 55 
justificada pelo Orientador e que seja de interesse do NPGAU.” ITEM 3. REDISCUSSÃO DOS PRAZOS 
DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES (informada pelo 
Relato da reunião da CPG de 24/03/2020, Ofício Circular nº 10/2020-DAV/CAPES e contribuições de 
professores e alunos). A Profa. Ana Paula Baltazar iniciou a discussão sobre a deliberação do 
Colegiado em sua última reunião que manteve os prazos de qualificação e de defesa de dissertações e 60 
teses no período de suspensão das atividades presenciais, com a indicação de sua realização online, 
com assinatura digital dos membros das bancas nas Atas. A Professora lembrou que a decisão buscou 



incentivar que os alunos continuem os trabalhos, ajustando seus cronogramas junto a 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 65 
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. A Profa. Ana Paula Baltazar recebeu manifestações 
questionando a decisão do Colegiado e decidiu propor a rediscussão sobre os prazos de qualificação e 
defesa de teses e dissertações baseando-se em: (i) relato do Prof. Rogério Palhares Zschaber de 
Araújo, membro da Câmara de Pós-graduação da UFMG, sobre a reunião da Câmara realizada em 70 
24/03/2020, na qual foi decidida a manutenção ou a possibilidade de oferecimento de disciplinas em 
formato à distância, a critério das Coordenações dos Programas de Pós-graduação e com a anuência 
de docentes e discentes matriculados, aos quais deverá ser garantido pleno acesso pelo sistema 
“Minha UFMG”. Também foi deliberada na reunião a manutenção de prazos para a realização de 
defesas de dissertações de mestrado, teses de doutorado e exames de qualificação, realizadas por 75 
meio de videoconferência, aceitando-se, durante o período de suspensão das atividades presenciais, 
assinaturas digitais nas Atas de apresentação dos trabalhos. (ii) comunicado da Pró-Reitoria de Pós-
graduação a respeito da decisão da Câmara de Pós-graduação de suspender as atividades presenciais 
de defesas de dissertações de mestrado e de teses de doutorado, assim como a realização presencial 
de exames de qualificação, autorizando a realização dessas atividades apenas como atividades à 80 
distância, realizadas em ambiente virtual. (iii) Ofício Circular nº 10/2020 encaminhado pela CAPES/DAV 
informando as medidas adotadas pela agência em virtude da pandemia do novo coronavírus. Dentre as 
medidas, a CAPES recomenda aos PPGs que suspendam, por 60 dias, as defesas de teses e de 
dissertações presenciais e sugere que ocorram virtualmente, caso seja possível, justificando tal medida 
pelo fato de que “o indicador para o processo avaliativo oriundo desta atividade será utilizado por 85 
poucas áreas de avaliação neste quadriênio, e mesmo as áreas que o utilizam, atribuem peso reduzido, 
consequentemente a nota do programa é muito pouco afetada por esta atividade acadêmica”. A Profa. 
Ana Paula rebateu o argumento do impacto do tempo de titulação na avaliação do quadriênio, conforme 
discutido no início da reunião, e esclareceu que encaminhou e-mail à CAPES/DAV e também para a 
CAPES/PROEX consultando sobre a prorrogação das bolsas, visto a recomendação de suspensão das 90 
defesas e qualificações por 60 dias, e foi informada que a suspensão não implica adiamento de prazo 
de finalização dos trabalhos, mas apenas suspensão da defesa (ou qualificação) caso não seja possível 
que a banca aconteça por videoconferência nesse momento de confinamento social: “a recomendação 
da Diretoria de Avaliação da Capes é que sejam suspensas as defesas presenciais. Um aluno de 
mestrado, por exemplo, poderia finalizar os trabalhos, adiar a defesa e iniciar o doutorado com bolsa. O 95 
aluno de doutorado também concluiria os trabalhos, adiaria a defesa e a bolsa seria cancelada por 
vigência expirada. O ingresso dos novos alunos em agosto/2020 aconteceria normalmente. Não serão 
concedidas mais cotas em função de limitações orçamentárias”. Dessa forma, não existe a possibilidade 
de as bolsas serem prorrogadas para além dos 24 meses no Mestrado e 48 meses no Doutorado. A 
Profa. Ana Paula comentou que a CAPES não informou como ficará o cadastramento desse prazo de 100 
finalização dos trabalhos e adiamento de defesas na Plataforma Sucupira. A Professora esclareceu que 
também estaria consultando CNPq e Fapemig sobre possibilidade de prorrogação dos prazos das 
bolsas. Contudo, a sinalização é que isso não vá acontecer. (iv) correspondência da Profa. Maria Lucia 
Malard sugerindo que “os mestrandos, doutorandos e respectivos orientadores devem avaliar qual é a 
melhor maneira de conduzirem os seus trabalhos neste momento de incertezas (...) discutindo um 105 
cronograma de atividades que garanta a continuidade dos trabalhos de dissertações e teses, na medida 
do possível. Cada orientador deveria apresentar um relato fundamentado dos trabalhos sob sua 
orientação, justificando cada caso de paralisação, continuidade precária ou continuidade total, de modo 
que tenhamos um panorama da situação geral. O colegiado poderá solicitar explicações ou justificativas 
complementares; poderá, inclusive, submeter as decisões potencialmente polêmicas ao escrutínio do 110 
coletivo, para resguardar os interesses do programa, isto é, desse coletivo”. (v) questionamento da 
Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes sobre a manutenção do prazo de qualificação dos seus 
mestrandos com o argumento de que “com a suspensão das atividades acadêmicas, tivemos que 
interromper as disciplinas optativas, bem como as atividades de campo, e agora esse Colegiado optou, 
sensatamente, pela suspensão das aulas ofertadas pelo NPGAU. Pergunto a vocês, por que não adiar 115 
os prazos das bancas, já que essas suspensões vão acarretar efeitos/prejuízos para a escrita dos 
textos da qualificação”. (vi) abaixo assinado dos discentes do NPGAU (77 assinaturas do universo de 
127 alunos matriculados), datado de 31/03/2020, lido na íntegra pela Coordenadora, apresentando 
argumentos e solicitando que os prazos de qualificação e defesas de teses e dissertações sejam 
suspensos pelo mesmo período que durar a paralisação das atividades da UFMG, sem prejuízo àqueles 120 
que necessitem ou desejem realizar sua defesa nos prazos regulamentares e disponham de 
infraestrutura necessária e que o NPGAU realize questionamentos junto à CAPES e ao CNPq sobre a 
manutenção e prorrogação das bolsas já implementadas, com sua renovação após o período de 12 
meses no caso de mestrado, e 24 meses no caso de doutorado. (vi) mapeamento enviado pela 



representação discente com tabulação de questionário preenchido pelos discentes com a situação de 125 
finalização de seus trabalhos, necessidade de prorrogação dos prazos e justificativas para essa 
prorrogação, apresentado na íntegra pela Coordenadora. (vii) planilha com os prazos de qualificação e 
defesas de teses e dissertações dos alunos matriculados no 1º semestre de 2020. O Colegiado discutiu 
amplamente sobre todas as questões anteriormente elencadas e, buscando atender a todos, mas ao 
mesmo tempo proteger o programa do desmonte que vem acontecendo na pós-graduação no país, 130 
decidiu solicitar a todos os orientadores que se reúnam on- line com seus mestrandos e doutorandos, 
para ajustarem os cronogramas, e até mesmo aspectos metodológicos do trabalho, caso entendam 
adequado, visando manter os prazos de qualificações e defesas, e também um ritmo de trabalho. Casos 
excepcionais serão analisados pelo Colegiado (na próxima reunião, agendada para o dia 04 de maio) e 
para isso será solicitado a cada orientador o envio de solicitação específica apenas dos orientandos que 135 
realmente não têm condição de ajustar o trabalho para cumprir os prazos, explicitando a 
excepcionalidade de cada caso separadamente. O Colegiado deliberou também pela realização de 
reunião por videoconferência com os professores, com opção de horários e datas ainda esta semana, 
para maiores esclarecimentos e ampliação da discussão. A representante discente Valéria França, se 
comprometeu a conversar com os estudantes para informá-los acerca das decisões das agências e da 140 
UFMG, além de reforçar a necessidade de dialogarem com os orientadores para eventuais ajustes no 
rumo dos trabalhos. Para viabilizar eventuais prorrogações de prazos de bolsistas, o Colegiado decidiu 
expedir Portaria suspendendo, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, os Artigos 2º, 3º e os 
incisos III e IV do Artigo 9º da Resolução de Bolsas do NPGAU, para viabilizar que o Colegiado do 
Programa avalie pedidos excepcionais de prorrogação de prazos de Exames de Qualificação e Defesas 145 
de Teses e Dissertações, considerando o contexto de exceção em face da decretação, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), da pandemia da doença COVID-19, causada pelo novo 
coronavírus. Com relação ao argumento de que as defesas de teses e dissertações devem ocorrer em 
sessão pública, o Colegiado decidiu que junto ao convite que é rotineiramente enviado pela Secretaria 
do NPGAU para a apresentação dos trabalhos deve ser informado o link para acesso à plataforma de 150 
videoconferência que será utilizada para a defesa do trabalho, sempre com possibilidade de 
participação de público externo. ITEM 4. CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE IMAGENS PARA 
A PÁGINA DE ABERTURA DO SITE DO NPGAU. Em conversa com o Prof. Altamiro Bessa sobre a 
discussão iniciada na última reunião sobre a necessidade de o NPGAU valorizar a temática de todas as 
suas linhas de pesquisa, a Profa. Ana Paula Baltazar disse que ambos concordaram que a imagem 155 
vinculada na página de abertura do site do NPGAU reforça o tom social que tem sido objeto de crítica 
por estar predominando no programa. Sugeriram a apresentação, na próxima reunião, de minuta de 
Chamada Interna para a seleção de imagens a serem apresentadas em sistema alternado na página 
inicial do site, de modo a vincular imagens que representem a diversidade de temas trabalhados por 
docentes e discentes do NPGAU. O Colegiado aprovou a sugestão. ITEM 5. PROPOSTA DE 160 
ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, SEM A ESPECIFICAÇÃO DE DATAS 
PARA SOLICITAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS. A Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou minuta de atualização da Resolução de Bolsas do NPGAU para que o calendário 
de solicitação, distribuição e implementação das bolsas se desvincule de datas específicas do 
calendário civil, que pode não coincidir com o calendário acadêmico em situações de exceção, como a 165 
que estamos presenciando atualmente. O Colegiado aprovou a atualização da Resolução de Bolsas, 
em anexo. ITEM 6. RECREDENCIAMENTO – PROF. ALTAMIRO BESSA. Com a abstenção de voto 
do interessado e 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 do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa na modalidade permanente-doutorado. ITEM 7. 170 
Avaliação de Relatório de Residência Pós-Doutoral Maria da Graça Andrade Dias e Junia Cambraia 
Mortimer (Relatório Final) e Ana Paula Silva de Assis (Relatório Parcial). O item foi retirado de pauta 
para que o Prof. André Dangelo elaborasse seu parecer sobre o Relatório de sua orientanda Maria da 
Graça Andrade Dias. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que a pesquisadora Junia Mortimer ainda 
não apresentou seu relatório e será solicitado novamente à pesquisadora a entrega do documento a 175 
tempo de ser avaliado na próxima reunião do Colegiado. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Banca 
Examinadora de Qualificação de Doutorado. O Colegiado aprovou a composição da Banca 
Examinadora de Qualificação de Doutorado de Cléber Augusto Barreto Corrêa composta pelos Profs. 
Drs. Frederico Canuto (orientador – EA-UFMG), Regina Helena Alves Silva (FAFICH-UFMG), Rita de 
Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Renata Moreira Marquez (EA-UFMG). A apresentação está 180 
marcada para o dia 19 de maio próximo, provavelmente por videoconferência. B) Creditação de 
Estágio Docente. O Colegiado aprovou o requerimento da doutoranda Clarissa Cordeiro de Campos 
para a conversão de 3 créditos de Estágio Docente em Seminários (ARQ812) cursados em 2017/1 e 
2017/2 em 3 créditos de Estágio Docente (ARQ811), obrigatórios, considerando que a estudante 
recebeu bolsa de estudos CAPES/PDSE no período de setembro/2018 a fevereiro/2019. C) Creditação 185 
de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou a solicitação da Profa. Maria 



Lucia Malard para a atribuição de 2 créditos em Atividades Acadêmicas de Pós-graduação ao seu 
orientando do Mestrado Gabriel Dias Melo Alves Almeida em função da realização de créditos extra-
curriculares com a disciplina Estágio docência (60h)/04 créditos em 2019/1. D) Matrícula retroativa em 
Estágio Docência. O Colegiado homologou o requerimento da doutoranda Geruza Lustosa de 190 
Andrade Tibo para a realização de matrícula retroativa em Estágio Docência (30H) no 1º semestre de 
2020, conforme plano de atividades aprovado por sua orientadora, Profa. Denise Morado Nascimento. 
E) Inclusão retroativa de estágio docência no histórico escolar. O Colegiado aprovou a inclusão 
retroativa no histórico escolar da mestranda Raquel Elizabeth Byrro Oliveira da disciplina Estágio 
Docência (30h) realizada no 2º semestre de 2019, conforme relato do supervisor do Estágio, Prof. 195 
Eduardo Mascarenhas Santos, do Departamento de Projetos da EA/UFMG. F) Alteração de 
vinculação à grade curricular do NPGAU. O Colegiado aprovou o requerimento da doutoranda Joana 
Barbosa Vieira da Silva, ingressa no curso no 2º semestre de 2016, para vinculação à nova grade 
curricular do NPGAU, aprovada no 2º semestre de 2018, e equivalências decorrentes, de forma a 
reduzir o número de créditos obrigatórios de estágio docência a serem cumpridos e viabilizar a 200 
integralização do curso no presente semestre letivo. G) Solicitação de prorrogação de prazo de 
conclusão do Mestrado – Raquel Byrro. A Profa. Ana Paula apresentou correspondência enviada ao 
Colegiado em 03/04/2020 pela Profa. Vanessa Borges Brasileiro e sua orientanda do Mestrado Raquel 
Elizabeth Byrro Oliveira, expondo sua preocupação com relação ao desenvolvimento da dissertação da 
mestranda e aos prazos de qualificação e defesa, solicitando “atenção ao caso e requerendo a 205 
extensão do prazo de defesa final”. A professora justifica que pelo fato de a aluna ter recebido apenas 
um mês de bolsa, não consideravam que “esta atividade acarretasse a inclusão da mestranda como 
bolsista regular, submetendo-a a prazos e créditos específicos, conforme consta do regulamento do 
programa”. A Profa. Vanessa Brasileiro relata que o texto da qualificação está pronto e deve ser 
apresentado em 30 de abril em razão da agenda dos membros da banca e que a finalização da 210 
dissertação está comprometida em razão da “impossibilidade de acesso ao Arquivo da Cidade, onde 
dados sobre os objetos de estudo seriam recolhidos, ou mesmo às 22 edificações listadas como 
integrantes da pesquisa”. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que a qualificação da estudante deveria 
ter sido apresentada até novembro/2019, conforme Regulamento do NPGAU, e que o prazo de defesa 
de dissertação para os bolsistas ingressos na turma da estudante se encerra em 31/07/2020. Com 215 
relação ao argumento de desconhecimento do fato de que o prazo para a defesa de dissertação da 
aluna é de 24 meses em função do recebimento de um mês de bolsa de estudos FAPEMIG (julho de 
2019), foi informado pela Secretária do NPGAU que a estudante foi consultada à época sobre seu 
interesse e disponibilidade para receber a bolsa com a condição de defender a dissertação em 24 
meses, e respondeu à consulta informando estar ciente e de acordo com o condicionante. A aluna 220 
ocupava a 11ª posição na lista de excedentes concorrendo à bolsa e os estudantes em ordem 
decrescente de consulta declinaram do recebimento da bolsa justamente por não poderem assumir o 
compromisso de defesa da dissertação em 24 meses. Feito esse esclarecimento, o Colegiado decidiu 
solicitar à orientadora que tentasse ajustar o trabalho com a estudante para cumprimento do prazo de 
defesa de dissertação e que enviasse nova solicitação de prorrogação de prazo, caso não haja 225 
condição de ajustar o trabalho para cumprir os prazos regimentais, explicitando a excepcionalidade da 
situação e o período necessário para a defesa da dissertação. H) Solicitação de prorrogação de 
prazo de Exame de Qualificação – Luiz Cruz. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou 
correspondência enviada ao Colegiado em 06/04/2020 pela Profa. Celina Borges Lemos requerendo a 
prorrogação até julho ou agosto de 2020 do prazo de apresentação do Exame de Qualificação de seu 230 
orientando do Doutorado Luiz Antonio da Cruz, em razão de fratura do braço sofrida pelo estudante no 
final do 2º semestre de 2019. O Colegiado aprovou a solicitação, desde que não haja prejuízo do prazo 
regimental da defesa de doutorado. I) Solicitação de prorrogação de prazo de conclusão do 
Doutorado – Clarisse Campos. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou relato da Profa. Rita de 
Cássia Lucena Velloso e sua orientanda do Doutorado Clarisse Cordeiro de Campos solicitando a 235 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese ate 1º de setembro de 2020 em função da disponibilidade de 
participação na Banca Examinadora do Prof. Miguel Martinez, da Uppsala University, supervisor do 
estágio de doutorado sanduíche realizado pela doutoranda nessa universidade entre setembro de 2018 
e março de 2019. O Colegiado deliberou que o trabalho deve ser finalizado e entregue no prazo previsto 
no Regulamento do NPGAU (até 31/07/2020), podendo a Defesa da Tese ser realizada no prazo 240 
requerido (01/09/2020), mas solicitando todos os esforços para que a defesa ocorra ainda no mês de 
agosto de 2020. 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 presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 6 de abril de 2020.  245 


