
 

 

Ata da 4ª/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 4 de 
maio de 2020, às 14h, por 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 
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 os trabalhos informando que na reunião do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFMG 
agendada para a próxima semana será apresentada proposta da Pró-Reitoria de Pós-graduação para 
a possibilidade de os Programas de Pós-graduação retomarem as atividades das disciplinas do 
primeiro semestre letivo através de aulas à distância. Para tanto, devem ser cumpridos os seguintes 
requisitos: concordância dos professores, concordância de todos os alunos matriculados nas 
disciplinas, garantia de acesso a recursos computacionais para os alunos acompanharem as 
atividades não presenciais das disciplinas. A Profa. Ana Paula Baltazar sugeriu que o Colegiado 
discutisse no Item “Outros Assuntos” uma proposta de calendário de retomada do semestre a partir de 
junho próximo, para então proceder a consulta aos professores e alunos, e encaminhamento dessa 
proposta à PRPG para aprovação. A Professora sugeriu também uma discussão sobre a elaboração 
do novo calendário de avaliação do Exame de Seleção de forma que o ingresso dos estudantes 
aprovados no processo seletivo aconteça no mais tardar em novembro de 2020 de forma a não gerar 
prejuízos com relação ao item “fluxo de discentes” da avaliação quadrienal da CAPES e com relação à 
distribuição das bolsas de estudos que ficarão ociosas a partir de agosto. Em seguida, a Profa. Ana 
Paula Baltazar colocou em discussão o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata 
da 3ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 06/04/2020. Continuando, foram colocados em 
discussão os demais itens: ITEM 1. EDITAL PROEX/PRPG - FOMENTO À FORMAÇÃO EM 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA PÓS- GRADUAÇÃO. A Profa. Ana Paula Baltazar 
informou que divulgou ao corpo docente do NPGAU o EDITAL PROEX nº 02/2020 - FOMENTO À 
FORMAÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA PÓS- GRADUAÇÃO, lançado pelas 
Pró-reitorias de Extensão e de Pós-Graduação para apoiar iniciativas de “Formação em Extensão 
Universitária no âmbito da Pós-graduação na UFMG” com a oferta de bolsas de extensão destinadas 
à participação integrada de estudantes de graduação e de pós-graduação em programa ou projeto de 
extensão universitária. Serão aceitas até duas propostas por cada programa de pós-graduação que 
deverão, necessariamente, solicitar uma bolsa de extensão para estudante de pós-graduação e uma 
bolsa para estudante de graduação, e determinando ao colegiado de pós-graduação ao qual o 
estudante de pós-graduação está vinculado estabelecer critérios para a integralização de créditos na 
pós-graduação a partir da participação em atividades de extensão. A Profa. Ana Paula esclareceu que 
encaminhou correspondência à PROEX/PRPG argumentando que essa diretriz implica interferência 
direta no Projeto Pedagógico e no regimento dos cursos de mestrado e doutorado e que entende que 
“não há como um edital interferir na autonomia dos programas com uma demanda heterônoma como 
essa. Cabe aos programas de pós decidirem autonomamente, com ampla discussão docente e 
discente, se devem ou não creditar atividade de extensão. Além disso, há o fato de que qualquer 
mudança no regimento do programa implica aprovação no Colegiado e na Câmara de Pós-graduação, 
o que seria inviável no prazo desse edital. Solicitamos que reconsiderem esse item do edital (pelo 
menos a forma imperativa e condicionante da redação)”. Como resposta, a Profa. Vanessa de 
Almeida Guerra, Diretoria de Fomento e Avaliação da Extensão da PROEX, informou que “o 
Colegiado deverá apresentar o compromisso de estabelecer esses critérios e terá o tempo de vigência 
da bolsa para fazer essas alterações em seus planos pedagógicos”. De qualquer forma, a Profa. Ana 
Paula Baltazar reiterou que “não podemos concordar que um edital imponha mudança de regulamento 
(independente de poder ser feito ao longo do ano), ferindo a autonomia dos programas. Isso é uma 
questão ética grave no contexto da autonomia que prezamos tanto na universidade e que vem sendo 
atacada. Não parece ser uma questão menor esse tipo de imposição pelas duas pró-reitorias (PRPG e 
Extensão). Se acatamos isso, corremos o risco de sermos moldados por editais, perdendo a 
fundamentação político-pedagógica dos regulamentos do programa”. Feitas essas considerações, 
como resposta à consulta ao corpo docente do NPGAU, foram recebidas propostas de dois docentes, 
sendo ambas de projeto de extensão em andamento e que já promovem a participação integrada de 
estudantes de pós-graduação e de graduação. Após discussão, o Colegiado recomendou o 
encaminhamento de ambas as propostas ao Edital, designando os Professores Roberto Eustaáquio 
dos Santos e Ana Paula Baltazar dos Santos para apresentação de suas propostas no sistema de 
fomento da PROEX. Proposta 1: Coordenador: Professor Roberto Eustaáquio dos Santos. Projeto: 
Interfaces de avaliação de tecnologias sociais em conjuntos autogestionários de Belo Horizonte SIEX: 



 

 

403576 Data: 01/11/2019 a 01/02/2025. Proposta 2: Coordenador: Professora Ana Paula Baltazar 
dos Santos. Projeto: Interfaces para construção de método coletivo de assessoria técnica: o caso de 
Glaura (MG) SIEX: 402432 Data: 01/03/2016 a 28/02/2024. ITEM 2. PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZOS DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado avaliou as respostas dos orientadores a respeito dos prazos de defesas de teses e 
dissertações e apresentações das qualificações de mestrado e doutorado de seus orientandos, que 
aponta que a maioria dos estudantes tem condições de apresentar seus trabalhos nos prazos 
regulamentares. O Colegiado discutiu também a respeito da Portaria 055/2020 da CAPES, de 
29/04/2020, que “trata da prorrogação, em caráter excepcional, dos prazos de vigência das bolsas 
de estudo no país concedidas pela CAPES e da exclusão da variável tempo de titulação em 
indicadores relativos à avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020”. Foi ponderado que, 
embora autorizada, a prorrogação “não poderá ter prazo superior a 3 (três) meses” e deve configurar 
excepcionalidade. Foi discutido também que o tempo de titulação foi suspenso para o quadriênio 
2017-2020, mas não para o próximo quadriênio, o que indica que a medida da CAPES tem como 
principal foco os bolsistas que devem defender seus trabalhos ainda em 2020. O Colegiado 
especulou, ainda, sobre a intenção da CAPES para o médio prazo (defesas previstas a partir de 
2021), ir ao encontro das discussões que já vinham ocorrendo no NPGAU sobre ajustes nos 
trabalhos, para viabilizar a manutenção dos prazos sem perda da qualidade dos trabalhos. O 
Colegiado considerou também as respostas às consultas da Coordenação do Programa ao CNPq e à 
FAPEMIG sobre a possibilidade de prorrogação das bolsas, e entendeu que as agências irão avaliar 
solicitações individuais, mediante justificativa de cada bolsista. Após amplo debate sobre essas 
questões, baseado na Portaria da CAPES, nas manifestações do CNPq e da FAPEMIG, no quadro 
apresentado pelos orientadores sobre os prazos de conclusão dos trabalhos de seus estudantes e na 
necessidade de que os eventuais ajustes nos trabalhos não resultem em perda de qualidade das 
teses e dissertações, o Colegiado decidiu pela possibilidade de flexibilizar os prazos para todos os 
discentes do NPGAU (bolsistas e não bolsistas), principalmente para os que têm defesas de teses e 
dissertações programadas para 2020, desde que justifiquem a excepcionalidade segundo as 
“circunstâncias aptas a dar ensejo à prorrogação autorizada” pela Portaria (Art. 4º) e 
encaminhem os pedidos de prorrogação de prazo de defesas de teses e de dissertações (e da 
vigência das bolsas, no caso dos bolsistas) por até três meses. O Colegiado ressalta que, 
conforme o Art 7º da Portaria da CAPES: “As bolsas prorrogadas continuarão ocupando cota, não 
sendo permitida substituição de bolsista enquanto perdurar a prorrogação, não sendo admitidos 
cadastramentos concomitantes ou que façam exorbitar a cota regularmente concedida ao curso ou 
projeto, sob pena de desatendimento de preceitos orçamentários impositivos.” Dessa forma, a 
possibilidade de prorrogação de prazo deve ser avaliada por estudantes e orientadores com 
muita cautela, uma vez que impactará a distribuição da cota de bolsas para os novos 
estudantes que ingressarão no NPGAU nas próximas seleções. Como a seleção de mestrandos e 
doutorandos para ingresso em 2020 ainda não aconteceu, avaliando o contexto, o Colegiado 
deliberou por adiar o ingresso para novembro, visando viabilizar a prorrogação dos prazos para todos 
que deveriam defender em julho de 2020 e evitar o prejuízo imediato de distribuição de bolsas para 
uma turma inteira (que já vai ingressar absorvendo o impacto do corte de 25% das bolsas da CAPES, 
em consequência das Portarias 21 e 34). As solicitações de prorrogação de prazo devem ser 
encaminhadas até o dia 31 de maio próximo, impreterivelmente, com a anuência dos 
orientadores e devem conter a justificativa para a excepcionalidade do pedido e documentos 
comprobatórios, se for o caso. Em seguida, o Colegiado avaliou individualmente os pedidos de 
prorrogação encaminhados pelos orientadores na consulta realizada a respeito dos prazos de defesas 
de teses e dissertações e apresentações das qualificações de mestrado e doutorado de seus 
orientandos, com as seguintes deliberações: (i) Mestranda Elisa Porto Marques: prorrogação do 
prazo de apresentação do Exame de Qualificação até 30/10/2020. Com relação à solicitação de 
prorrogação do prazo de defesa da dissertação, o Colegiado solicita que aluna e orientadora 
observem as ponderações colocadas anteriormente sobre prorrogações de prazos e, caso decidam 
manter a solicitação de adiamento da defesa, que encaminhem a data prevista, lembrando que essa 
não deverá ultrapassar a data limite de 29/10/2021. (ii) Doutorando Diego Fagundes da Silva: 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/10/2020. O Colegiado irá informar ao estudante que, 
caso tenha interesse em solicitar a prorrogação de sua bolsa de estudo CNPq, deverá encaminhar 
solicitação ao NPGAU contendo “justificativa, nome, CPF e número do Processo”. (iii) Doutoranda 
Gabriela Pires Machado: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/09/2020. (iv) Doutoranda 
Geruza Lustosa de Andrade Tibo: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 28/08/2020. Com 
relação ao questionamento da orientadora sobre a realização de estágio docência nesse semestre, 



 

 

considerando a situação absolutamente excepcional provocada pela pandemia do CoViD-19, o 
Colegiado solicita que a estudante encaminhe, com a urgência possível, um pedido formal de 
dispensa dos 2 créditos de estágio docência em razão de sua experiência como docente em curso de 
graduação de IES, devidamente comprovada pela instituição na qual mantém vínculo empregatício (v) 
Doutoranda Joana Barbosa Vieira da Silva: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 
30/12/2020. O Colegiado aprovou uma extensão de prazo para defesa ainda em 2020, além dos três 
meses definido na discussão do item em razão de a aluna ser detentora de bolsa de estudos de 
instituição de ensino internacional, o que, também, contabiliza favoravelmente para a avaliação do 
curso. (vi) Doutorando Lessandro Lessa Rodrigues: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 
30/10/2020. (vii) Doutoranda Lorena Leite: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 
30/12/2020. O Colegiado aprovou uma extensão de prazo além dos três meses definido na discussão 
do item para não comprometer a qualidade do trabalho, conforme relato de seu orientador, Prof. André 
Dangelo. (viii) Doutorando Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha Bernardo: prorrogação do 
prazo de Defesa de Tese até 30/10/2020. O Colegiado irá informar ao estudante que, caso tenha 
interesse em solicitar a prorrogação de sua bolsa de estudo FAPEMIG, deverá encaminhar solicitação 
ao NPGAU contendo “justificativa, nome e CPF”. (ix) Doutoranda Natália Achcar Monteiro Silva: 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/09/2020. (x) Doutoranda Raquel Tomanik: 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/10/2020. (xi) Doutorando Marcus Cesar Martins da 
Cruz: prorrogação do prazo do Exame de Qualificação até 15/07/2020 e prorrogação do prazo de 
Defesa de Tese até 29/10/2021. A aprovação da prorrogação do prazo de defesa de tese foi 
justificada pelo fato de aluno realizar estágio sanduíche na Suécia pelo período de um ano a partir de 
setembro próximo no âmbito do Programa Capes/STINT (ix) Doutoranda Priscila Mesquita Musa: 
prorrogação do prazo do Exame de Qualificação até 30/07/2020 e prorrogação do prazo de Defesa 
de Tese até 29/10/2021. A aprovação da prorrogação do prazo de defesa de tese foi justificada pela 
previsão de realização de estágio sanduíche na Suécia (Capes/STINT) que, devido à pandemia, foi 
adiado, e a pesquisa de campo em arquivos locais deverá ser retomada e concluída até o final deste 
ano, assim que novamente disponíveis. ITEM 3. OFERTA DE VAGAS PARA O EXAME DE 
SELEÇÃO DE 2021. O Colegiado aprovou a abertura de 15 (quinze) vagas para o Doutorado e 25 
(vinte e cinco) vagas para o Mestrado para entrada no segundo semestre de 2021. ITEM 4. PRÊMIO 
CAPES DE TESES/2020. O Colegiado referendou a designação da seguinte Comissão para a 
escolha da tese defendida em 2019 a ser indicada ao Prêmio CAPES de Teses/2020: Profs Drs. 
Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina Borges Lemos e Denise Morado Nascimento. O Colegiado reforçou 
o critério adotado para o Prêmio ANPARQ em sua reunião de 02/03/2020 de pré-selecionar para a 
avaliação da Comissão as teses com o parecer unânime das bancas examinadoras para sua 
indicação a premiações. ITEM 5. PROPOSTA DE CHAMADA PARA SELEÇÃO DE IMAGEM – SITE 
NPGAU. O Colegiado aprovou a Chamada Interna para fins de seleção de imagens a serem 
publicadas na página de abertura do site do NPGAU, destinada a todos os docentes credenciados 
junto ao NPGAU e discentes e egressos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado (em anexo). ITEM 
6. PROPOSTA DE ATIVIDADE ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PROF. ALTAMIRO BESSA. 
O Colegiado aprovou a proposta do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa para a oferta de Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação sob o formato de Leitura Orientada em Teoria da Paisagem para os 
seus orientandos: Alba Nélida de Mendonça Bispo, Danilo Caporalli Barbosa e Larissa Ribeiro de 
Moura, correspondente a 30 horas/01 crédito, a ser realizada em abril e maio próximos. ITEM 7. 
REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA – TURMA INGRESSA NO DOUTORADO EM 
2016. O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de produção encaminhados pelos 
Doutorandos: Christian Rezende Freitas: (i) FREITAS, Christian R.; FREITAS, Charles R.; OHATA, 
Arlete T.; ROCHA, Gláucio A., SDI AS A CORPORATE TOOL AND SHARING INSTRUMENT: 
DATAGEO’S ROLE IN SÃO PAULO’S ENVIRONMENTAL SYSTEM. Revista Brasileira de Cartografia (2017), Nº 
69/8, Edição Especial “Geovisualização, mídias sociais e participação cidadã: apoio à representação, análise e 
gestão da paisagem”: 1442-1455. http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/issue/view/1660. (ii) 
FREITAS, Christian R. & MOURA, Ana C. M. ETL Tools to Analyze Diagrams’ Performance: Favoring Negotiations 
in Geodesign Workshops. DISEGNARECON Atti dei Seminari- ISSN 1828 5961, Vol. 11 Série 20. 
p.15-23, 2018. http://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/article/view/368. (iii) FREITAS, 
Christian R.; FREITAS, Charles R.; OHATA, Arlete T.; ROCHA, Gláucio A., OPTIMIZATION, 
DYNAMIZATION AND VISUALIZATION IN THE USE OF LIDAR DATA IN PAMPULHA, BELO 
HORIZONTE: FROM DESKTOP TO SPATIAL. Revista Brasileira de Cartografia (2017), Nº 69/8, 
Edição Especial “Geovisualização, mídias sociais e participação cidadã: apoio à representação, análise e gestão 
da paisagem”: 1402-1416. http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/43970/24163. 
O requerimento referente à produção: SA, Ana. I.; BRITO, Michelle; FREITAS, Christian R.; RENA, Natacha. 



 

 

IndAtlas: Technopolicies and Urban Territory Investigation Platform. DISEGNARECON Atti dei Seminari, Vol. 11 
Série 20 p.2-18, 2018. http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/43970/24163. 
Michelle; FREITAS, Christian R.; RENA, Natacha. IndAtlas: Technopolicies and Urban Territory Investigation 
Platform. DISEGNARECON Atti dei Seminari - ISSN 1828 5961, Vol. 11 Série 20 p.2-18, 2018. 
http://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/article/view/383 foi indeferido, considerando 
que o estudante não é o primeiro autor do trabalho. Clarissa Cordeiro de Campos: (i) CAMPOS, 
Clarissa; CLARK, Taís. Praticas Espaciais Insurgentes: Aspectos históricos e contemporâneos do 
squatting e ocupações urbanas no contexto europeu e brasileiro. In: V enanarq, 4., 2018, Salvador. 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Salvador: FAUFBA, 2018. p. 10135-10154. (ii) CAMPOS, Clarissa; MARTÍNEZ, Miguel A. Squatting 
activism in Brazil and Spain: Articulations between the right to housing and the right to the city. In: 
GRASHOFF, Udo (Ed.). Comparative Approachs to Informal Housing Around the Globe. London: UCL 
Press, 2020. P. 110-129. (iii) CAMPOS, Clarissa. Ocupações urbanas no Brasil: direito à moradia e à 
cidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. In: IV SUUB, 4., 2019, Belo Horizonte. Seminário Urbanismo 
e Urbanistas no Brasil. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 2019. P. 7-18. Os 
requerimentos das seguintes produções não foram aceitos nesse momento considerando que a 
estudante não apresentou o aceite dos trabalhos, mas poderão ser reapresentados mediante a 
apresentação do aceite: CAMPOS, Clarissa. (2019). Indústria Cultural e Espetáculo: Críticas ao 
controle das massas e resistências possíveis; CAMPOS, Clarissa (2019). Ocupações urbanas e 
Squatting: atuação, potências e limites nos contextos europeu e brasileiro. Os requerimentos das 
seguintes produções foram indeferidos, considerando que a estudante não é a primeira autora dos 
trabalhos: VELLOSO, Rita; CAMPOS, Clarissa. Heuristic Cinema? In: MORADIA/CIDADE/MUNDO. 
Habitação, inclusão e sustentabilidade no século 21. [HOME/CITY/WORLD. Housing, inclusion and 
sustainability in the 21st Century], 2019, Belo Horizonte. Abstracts book. Belo Horizonte: PRAXIS-
EA/UFMG. Práticas Sociais no Espaço Urbano, 2019, p. 66-67. VELLOSO, Rita; CAMPOS, Clarissa. 
Heuristic Cinema?. Diego Fagundes da Silva: i) SILVA, D. F. da. Jogos Digitais, Cidade 
Contemporânea e a Indústria Cultural: O Imaginário Moderno do Planejamento Urbano Apresentado 
pelos Simuladores de Cidade. In: ARQUISUR 2019 2019, Belo Horizonte. Associación de Escuelas Y 
Facultades Públicas de Arquitectura de América Del Sur. Belo Horizonte: Galoá, 2019. (ii) SILVA, D. F. 
da. Videogames e espacialidade: A abertura do jogo como potencial para o campo da arquitetura. 
Brazilian Applied Science Review, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 18, 2020. Disponível em: 
https://doi.org/0.34115/basrv4n2-009. Gabriela Pires Machado: i) Gabriela Pires Machado. Os 
dispositivos espaciais de Horacio Zabala e Jacques Bedel e as relações entre arte, arquitetura e 
política na última ditadura argentina (1976-1983). In: ASOCIACIóN DE ESCUELAS Y FACULTADES 
PúBLICAS DE ARQUITECTURA DE AMéRICA DEL SUR, 2019, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... 
Campinas, Galoá, 2019. Disponível em: <https://proceedings.science/arquisur-2019/papers/os-
dispositivos-espaciais-de-horaciozabala-e-jacques-bedel-e-as-relacoes-entre-arte--arquitetura-e-
politica-na-ultima-d?lang=pt-br> Acesso em: 29 abr. 2020. (ii) Gabriela Pires Machado. O fotolivro e as 
contra-narrativas urbanas na América latina pós-1960. In: Associação Iberoamericana de História 
Urbana, 2019, Cidade do México. Anais dos 2º Congresso Ibero-americano de História Urbana... 
Cidade do México, UNAM, 2019. Disponível em: <https://www.ifch.unicamp.br/ciec/pfciec/public-
files/congresso/subpg/941/anais_iicihu_2019.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2020. Geruza Lustosa de 
Andrade Tibo: i) TIBO, Geruza Lustosa de Andrade. Reflexões da prática da assessoria técnica_ uma 
abordagem a partir da experiência na Vila Acaba Mundo. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE DA 
ASSOCIAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL (ENANPUR), 2017, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo, 2017. Disponível em: 
http://praxis.arq.ufmg.br/textos/tibo-enanpur.pdf. Acesso em 08 de Abril de 2020. (ii) Geruza, Tibo, 
Denise, Morado Nascimento, Juliana Linhares. Análise da autoconstrução a partir de suas práticas. In: 
III Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. Salvador, 2018, Salvador. Anais eletrônicos ... Salvador: 
Universidade Católica de Salvador- Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Social, 2018. Disponível em: http://www.sisgeenco.com.br/sistema/urbfavelas/anais2018a/ARQUIVOS/GT5-126-
13-20180820194116.pdf. Acesso em 08 de Abril de 2020. (iii) Geruza, Tibo, Denise, Morado Nascimento, Juliana 
Linhares. Práticas em assessoria técnica: a experiência do PRAXIS-EA/UFMG na Vila Acaba Mundo, São Paulo, 
2019 In: POLIS, Instituto. Planejamento alternativo: propostas e reflexões coletivas. São Paulo: 
Instituto Pólis, 2019 E-book. Disponível em: https://polis.org.br/publicacoes/planejamento-alternativo-
propostas-e-reflexoes-coletivas. Acesso em: 08 de Abril de 2020. Joana Barbosa Vieira da Silva: 
Silva, Joana. La enseñanza del diseño en la formación de los arquitectos: Design entre arte y 
economía política. in XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y 
Planificación: Las Universidades Latinoamericanas y la Nueva Agenda Urbana. Santiago do Chile: 



 

 

Pontificia Universidad Católica do Chile, 2018. Karina Machado de Castro Simão: i) SIMÃO, Karina 
Machado de Castro; GONÇALVES, Raquel. Garcia. Praça da Liberdade (Belo Horizonte/MG): espaço 
“público” para quem? In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, 2018, Salvador. V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo - ANAIS. Salvador: FAUFBA, 2018. v.01. p.9618 – 9634. (ii) 
SIMÃO, Karina Machado de Castro; GONÇALVES, Raquel Garcia. O espaço público como palco dos 
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de Geografia Urbana - SIMPURB, 2019, Vitória. XVI Simpósio Nacional de Geografia Urbana - ANAIS. 
Vitória: UFES, 2019, P. 1645 – 1663. Lorena Leite: (i) LEITE, Lorena et al.. PATRIMÔNIO MILITAR, 
PATRIMÔNIO CIVIL? QUESTÕES SOBRE PRESERVAÇÃO DE FORTIFICAÇÕES. In: Anais do 
Simpósio Científico 2017 - ICOMOS BRASIL. Anais...Belo Horizonte(MG) Instituto Metodista Izabela 
Hendrix, 2018. Disponível em: <https//www.even3.com.br/anais/eventosicomos/67029-PATRIMONIO-
MILITAR-PATRIMONIO-CIVIL-QUESTOES-SOBRE-PRESERVACAO-DE-FORTIFICACOES. (ii) 
LEITE, Lorena. “O Sistema Defensivo De Florianópolis Como Paisagem Cultural Brasileira”. In: 
Patrimônio cultural de origem militar: contribuições do ICOFORT RIO 2017. BARTHOLO, Roberto, 
MATTOS, Flávia Ferreira de; SANTOS JÚNIOR, José Claudio dos (organizadores). Rio de Janeiro: 
Florescer, 2019. (e-book) Disponível em: http://www.ltds.com.br/publicacoes/?lang=pt-br. O 
requerimento referente à produção LEITE, Lorena. Déspota, tirano e arbitrário: o governo de Lobo de 
Saldanha na capitania de São Paulo (1775-1782) 1. ed. - Jundiaí [SP]: Paco, 2018. 240p não foi 
aprovado nesse momento considerando que a estudante não apresentou a cópia do trabalho, mas 
poderá ser reapresentado mediante a apresentação dessa cópia. Luiz Felype Gomes de Almeida: i) 
ALMEIDA, L. F. G.. (Des)caminhos das Índias: Smart (competitive and private) Cities e as 
controvérsias urbanas na Índia contemporânea tendo o Brasil como contraponto.. In: XVIII Encontro 
Nacional da ANPUR, 2019, Natal. Anais do XVIII ENANPUR, 2019. (ii) ALMEIDA, L. F. G.. 
Decrescimento, Meio ambiente e o Comum: reflexões a partir das experiências e potências ligadas a 
políticas ambientais e ao uso da terra no Brasil e na Índia.. In: XVII Encontro Nacional da ANPUR, 
2017, São Paulo. Anais do XVII ENANPUR, 2017. Natália Achcar Monteiro Silva: (i) SILVA, Natália 
Achcar Monteiro; SÁ, Michele Aparecida de. Da inter para a transdisciplinaridade nos cursos de 
graduação: estudo de caso da arquitetura e urbanismo. Revista Formação@Docente, v.10, p.29-44, 
2018. (ii) SILVA, Natália Achcar Monteiro. Saberes cotidianos: produção artesanal, patrimônio 
imaterial no interior de Minas Gerais – Brasil. In: 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR, 28-
31 jul. 2020. Edição online. Anais [...]. Vila Real, 2020. Danilo de Carvalho Botelho Almeida: (i) 
BOTELHO ALMEIDA, Danilo de Carvalho; SANTOS, R. E. . A doutrina higienista e as canalizações de 
cursos d'água: o caso de Belo Horizonte. In: XVIII ENANPUR, 2019, Natal. Anais dos Trabalhos, 
2019. (ii) BOTELHO ALMEIDA, Danilo de Carvalho; SANTOS, R. E. . A Engenharia Republicana: 
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Trabalhos. Campinas: Galoá Anais e Proceedings,2019.  (III) BOTELHO ALMEIDA, Danilo de 
Carvalho. Os esgotos e as águas pluviais na construção de Belo Horizonte: as análises e o trabalho 
da CELINC e CCNC. REVISTA ELETRÔNICA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO 
HORIZONTE, v. 6, p. 34-61, 2019. Luna Esmeraldo Gama Lyra: I) LYRA, Luna Esmeraldo Gama. 
Apontamentos sobre a colonialidade de gênero a partir da análise de percursos cotidianos de 
faxineiras em Belo Horizonte (Brasil). URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. 
Volumen 9, número 1, páginas 149-159. (ii) LYRA, Luna Esmeraldo Gama; KAPP, Silke. Mulheres em 
outras moradias. Revista Periferias. v Tema: Experiências Alternativas..1, n.3, 2019. Laura Fonseca 
de Castro: i) CASTRO, Laura Fonseca de. Fronteiras do medo: A estranheza condicionada pelo ritmo 
de produção e consumo nas grandes cidades latinas. In: Asociación de Escuelas y Facultades 
Públicas de Arquitectura de América del Sur, 2019, Belo Horizonte. Anais eletrônicos.... v. 1. Campinas, Galoá, 
2019. Disponível em: <https://proceedings.science/arquisur-2019/papers/fronteiras-do-medo--a-estranheza-
condicionada-peloritmo-de-producao-e-consumo-nas-grandes-cidades-latinas?lang=pt-br>. Acesso em: 27 abr. 
2020. ISBN 978-65-80968-09-1. (ii) CASTRO, Laura Fonseca de. Consumo criativo como produção do espaço 
- Uma reflexão crítica sobre o urbanismo tático a partir de práticas socioterritoriais de antidisciplina. In: Encontro 
Nacional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ENANPUR: 
Tempos em/de Transformação – Utopias (18). Anais eletrônicos... Natal, 2019. Disponível em: 
<http://anpur.org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.php?reqid=146>. Acesso em: 29 abr. 2020. ITEM 8. 
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 Colegiado aprovou o relatório final de residência Pós-Doutoral da Pesquisadora Maria 
da Graça Andrade Dias: “Palácio do Candeal”: análise arquitetônica e histórico construtivo, realizado 



 

 

no período de 18/02/2019 a 17/02/2020, sob a supervisão do Prof. Dr. André Guilherme Dornelles 
Dangelo. O Colegiado aprovou o relatório final de residência Pós-Doutoral da Pesquisadora Junia 
Cambraia Mortimer: POÉTICAS DE ARQUIVO. Gestos de pesquisa em torno da cidade, da técnica e 
do cotidiano no Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos (EA UFMG), realizado no 
período de 18/02/2019 a 17/02/2020, sob a supervisão da Profa. Dra. Renata Moreira Marquez. O 
Colegiado aprovou o relatório parcial de residência Pós-Doutoral da pesquisadora Ana Paula Silva de 
Assis: Pedagogia sócio-espacial: uma leitura com base na Teoria do Ator-rede, referente ao período 
em que a pesquisadora recebeu de bolsas de estudos - 01/10/2018 a 30/09/2019, renovado pelo 
período de 01/10/2019 a 17/12/2019, e com término previsto para 31/07/2020. ITEM 9. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Homologação de Atas de Apresentação de Exame de Qualificação. O Colegiado 
homologou a Ata de Apresentação dos seguintes Exames de Qualificação: Qualificação de Doutorado 
de Ana Isabel Junho Anastasia de Sá, intitulado Participação nas Políticas Públicas Urbanas e 
Tecnologias de Informação e Comunicação: um estudo do Orçamento Participativo Digital de Belo 
Horizonte e apresentado em 15 de abril de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão 
Examinadora: Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura (orientadora - EA-UFMG), Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG), Nazaré Lopes 
Bretas (Prodabel) e Rafael Cardoso Sampaio (UFPR). Qualificação de Mestrado de Raquel Elizabeth 
Byrro Oliveira, intitulado Dossiê da Ausência: O Patrimônio Arquitetônico Urbano em Condição de 
Vacância na Região Central de Belo Horizonte e apresentado em 30 de abril de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão Examinadora: Professores Doutores Vanessa  Borges 
Brasileiro (orientadora – EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Marcela Silviano Brandão 
Lopes (EA-UFMG). B) Chamada Auxílio Financeiro. Conforme previsto no calendário de solicitações 
de auxílio financeiro, o Colegiado aprovou a expedição de Chamada para demandas de auxílio 
financeiro para atividades previstas para setembro, outubro e novembro, que serão recebidas do 1º ao 
último dia útil do mês de maio. C) Redefinição do calendário de disciplinas e de avaliação do 
exame de Seleção. Retomando a discussão do início da reunião, a Profa. Ana Paula Baltazar propôs 
conversar com os membros das Bancas Examinadoras do processo seletivo para ingresso no 2º 
semestre letivo de 2020 para a elaboração do novo calendário de avaliação e discussão de 
alternativas para o formato da prova escrita no atual contexto de isolamento social. Conforme 
discutido anteriormente, o Colegiado deliberou por adiar o ingresso dos novos estudantes para 
novembro, para viabilizar a prorrogação de três meses dos prazos para aqueles que deveriam 
defender em julho de 2020 e evitar o prejuízo imediato de distribuição de bolsas para a nova turma. A 
Profa. Ana Paula Baltazar se comprometeu a telefonar para os membros das comissões e, caso 
necessário, criar uma agenda virtual para os professores do Colegiado e das Bancas Examinadoras 
indicarem sua disponibilidade para participação numa reunião. Em seguida, a Profa. Ana Paula 
Baltazar colocou em discussão a possibilidade de oferta das disciplinas do 1º semestre de 2020 por 
videoconferência, conforme proposta que a PRPG deve encaminhar para aprovação do CEPE. A 
Professora destacou que no formulário enviado aos orientadores para manifestação sobre os prazos 
de defesas e qualificações de seus orientandos, discutido no item 2 da pauta da reunião, também foi 
feita consulta sobre as condições de acesso dos discentes a recursos computacionais e conexão à 
internet que viabilizam orientação, aula, qualificação ou defesa on line e todos responderam 
positivamente, sem exceções. Após discussão, o Colegiado aprovou a iniciativa e sugeriu que o novo 
calendário das aulas seguisse a mesma ordem de oferta das disciplinas, para evitar sobreposições. A 
Profa. Ana Paula Baltazar solicitou à Secretária do NPGAU que fizesse uma simulação do calendário 
de reposição das aulas seguindo essa lógica e se comprometeu a entrar em contato pessoalmente 
com todos os professores que estão ofertando disciplina nesse semestre para consultar sobre sua 
concordância em retomada do semestre letivo nessa modalidade. Havendo concordância dos 
professores, a Secretaria do NPGAU deverá consultar os alunos matriculados para se manifestarem 
sobre a oferta das disciplinas na modalidade à distância. O Colegiado solicitou que fosse feita 
consulta ao DRCA para verificar a possibilidade de devolução da taxa de inscrição para os alunos de 
“disciplina isolada” que não tenham interesse e/ou disponibilidade de acompanhar as aulas virtuais e 
optem pelo cancelamento de suas matrículas. O Colegiado discutiu sobre as implicações da oferta 
das disciplinas em ambiente virtual. O Colegiado concordou que a melhor solução seria o acordo entre 
professor e alunos que permita a gravação das aulas, mas não autoriza sua divulgação em quaisquer 
meios. D) Aprovação de Comissões Examinadoras de Defesas de Teses e Dissertações e 
Qualificações de Doutorado e Mestrado. O Colegiado aprovou as seguintes Comissões 
Examinadoras: Danilo de Carvalho Botelho Almeida, cujo trabalho intitulado O ethos urbanístico do 
Acaba Mundo será apresentado no dia 31 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador – EA-UFMG), Rogério 



 

 

Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), Carlos 
Roberto Monteiro de Andrade (IAU-USP) e Tito Flávio Rodrigues de Aguiar (UFOP). Luciana Souza 
Bragança, cujo trabalho intitulado Jardins Possíveis será apresentado no dia 12 de maio de 2020 por 
meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto 
(orientador - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Wellington Cançado 
Coelho (EA-UFMG), Ângela Maria da Silva Gomes (UNI-BH) e Daniela Adil Oliveira de Almeida (AUE-
UFMG). Luna Esmeraldo Gama Lyra, cujo trabalho intitulado Conversas em volta do fogo: uma 
análise feminista decolonial sobre mulheres, cozinhas coletivas e lutas territoriais será apresentado no 
dia 26 de maio de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras 
Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Sibelle Cornélio 
Diniz da Costa (FACE-UFMG) e Gabriela Leandro (FA-UFBA). Renata Salas Soares, cujo trabalho 
intitulado Possibilidades de uma Arquitetura Reversa a partir da leitura das ocupações urbanas será 
apresentado no dia 29 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Ana Maria Rabelo 
Gomes (FAE-UFMG) e Gisela Barcellos de Souza (EA-UFMG) e Professora Mestre Kênia de Souza 
Barbosa (UNILESTE). Rodrigo Rocha de Freitas, cujo trabalho intitulado Flexibilidade e 
adaptabilidade como estratégias projetuais: análise de edifícios de apartamentos contemporâneos em 
Belo Horizonte será apresentado no dia 28 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Carlos 
Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Rosamônica da Fonseca Lamounier (Izabela Hendrix). Marina 
Lima de São José cujo trabalho intitulado Jogo de poder nos territórios: uma análise sobre a 
necropolítica da mineração em Minas Gerais será apresentado no dia 27 de julho de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento 
(orientadora - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e Tatiana Ribeiro de 
Souza (Faculdade de Direito-UFMG). Maura Helena Kupidlowsky Fernandes cujo trabalho intitulado 
Retrofit em BH: da retórica à prática será apresentado no dia 3 de agosto de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento 
(orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e Lucia Zanin Shimbo (IAU-
USP). 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, 4 de maio de 2020. 
  


