
 

 

Ata da 5ª/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 18 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 a reunião colocando em discussão o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi 
aprovada a Ata da 4ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 04/05/2020. Em seguida, foram 
colocados em discussão os demais itens: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DAS COMISSÕES 
DO PRÊMIO CAPES DE TESES/2020 E DO PRÊMIO UFMG DE TESES/2020. O Colegiado 
homologou a Ata da Comissão designada para escolha da tese defendida em 2019 para ser indicada 
ao Prêmio CAPES de Teses/2020 composta pelos Profs. Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina Borges 
Lemos e Denise Morado Nascimento. Foi indicada a tese de Wellington Cançado Coelho, “Sob o 
pavimento, a floresta: cidade e cosmopolítica”, defendida em 22/11/2019 sob a orientação do 
Prof. Roberto Luis de Melo Monte-Mór. O Colegiado homologou a Ata da Comissão designada para 
escolha da tese defendida em 2019 para ser indicada ao Prêmio UFMG de Teses/2020 composta 
pelos Profs. Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina Borges Lemos e Denise Morado Nascimento. Foi 
indicada a tese de David Prado Machado, “A privatização da fé: capelas domésticas nas Minas 
Gerais dos séculos XVIII e XIX”, defendida em 06/08/2019 sob a orientação do Prof. André 
Guilherme Dornelles Dangelo. ITEM 2. RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS 
OFERTADAS NO 1º SEMESTRE DE 2020. Iniciando a discussão do Item, a Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou correspondência encaminhada na presente data pela Pró-Reitoria de Pós-
graduação informando que “em reunião virtual realizada em 14 de maio passado, o Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) deliberou que as Pró-Reitorias e as Câmaras do CEPE 
iniciassem discussões com vistas ao planejamento para retomada de atividades que considerem 
medidas de curto, médio e longo prazo. No momento não é possível prever sobre datas para o 
retorno de atividades presenciais, mas avaliou-se que é fundamental que esse planejamento seja 
iniciado em amplo diálogo com a comunidade acadêmica e os órgãos colegiados. O CEPE 
encaminhou ainda a seguinte proposta feita pela Câmara de Pós-Graduação: 1. Os Colegiados dos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu e Cursos de Especialização lato sensu deverão fazer 
uma análise específica das condições de oferta presencial e não presencial para cada uma das 
disciplinas em curso em 2020/1, assim como fazer uma previsão para as atividades presenciais e 
não presenciais a serem desenvolvidas em 2020/2. 2. Com base na análise realizada, as 
Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e Cursos de Especialização deverão informar à 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por meio de Ofício, até 1º de junho próximo, quais atividades 
poderiam ser oferecidas na modalidade não presencial e quais atividades só poderão ser oferecidas 
em caráter presencial”. O CEPE recomenda aos Colegiados, que, ao analisar as possíveis condições 
de oferta de atividades não presenciais, os Colegiados levem em consideração os seguintes 
critérios: (i) garantia de qualidade acadêmica da atividade não presencial; (ii) garantia de 
acessibilidade a ambiente virtual pelos participantes da atividade não presencial; (iii) garantia da 
anuência do docente responsável pela atividade não presencial; (iv) garantia da anuência dos 
discentes que participarão da atividade não presencial. Finalmente, a PRPG ressaltou que está 
suspensa a realização de defesas e processos de seleção da pós-graduação na modalidade 
presencial durante a vigência da Portaria nº 1819. Em seguida, a Profa. Ana Paula relatou que fez 
consulta a todos os professores responsáveis por disciplinas no 1º semestre de 2020 sobre a 
possibilidade e condições de oferta de suas disciplinas na modalidade não presencial. Todos os 
professores responderam positivamente à consulta, à exceção do Prof. Flávio Carsalade que, por 
ofertar disciplina em conjunto com outro programa de pós, ainda não tinha uma posição definitiva 
sobre a questão. Com base na consulta, o Colegiado aprovou o novo cronograma das disciplinas do 
NPGAU do 1/2020 (em anexo) e decidiu encaminhar e-mail a todos os alunos matriculados 
solicitando sua anuência para a participação na disciplina na modalidade não presencial, explicitando 
que essa anuência significa, também, declaração de ter acesso a internet e condições de usar 
aplicativos de videoconferência nas atividades remotas da disciplina. O Colegiado deliberou que 
cada professor vai acordar com os alunos de sua disciplina como vão acontecer as atividades, 
viabilizando acesso de todos, e que, os alunos matriculados em regime de “disciplina isolada” que 
informarem não ter condições de cursar a disciplina na modalidade não presencial serão informados 
sobre a possibilidade de cancelamento de sua matrícula e reembolso da taxa de inscrição tão logo 
retornem as atividades presenciais da UFMG. Com relação à disciplina ofertada pela Profa. Maria 



 

 

Lucia Malard, a pedido da professora, o Colegiado aprovou o cancelamento das matrículas dos 
alunos de “disciplina isolada” com a possibilidade de esses alunos solicitarem o reembolso da taxa 
de matrícula ou o remanejamento de sua matrícula para outra disciplina, conforme lista de disciplinas 
com vagas para alunos de disciplina isolada, a ser elaborada após consulta aos professores que 
estão ofertando disciplina nesse semestre. Os alunos da disciplina do Prof. Flavio Carsalade serão 
consultados sobre sua disponibilidade para participar da disciplina na modalidade não presencial e, a 
partir dessa informação, será solicitado ao professor uma posição definitiva sobre a oferta ou 
cancelamento da disciplina. Com relação ao planejamento das disciplinas a serem ofertadas no 2º 
semestre de 2020, o Colegiado aprovou que também deverão ser planejadas para a modalidade não 
presencial e será enviada consulta aos professores sobre a oferta de disciplinas para o semestre, 
solicitando todos os esforços para a manutenção das disciplinas que regularmente têm sido 
ofertadas no 2º semestre de modo a manter o equilíbrio entre a oferta de disciplinas no 1º e 2º 
semestres, visando atender, principalmente, a demanda de novos estudantes que ingressarão no 
NPGAU a partir de outubro/2020. A Secretaria deverá elaborar uma programação preliminar do 
calendário, previsto para os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, com 
recesso de final de ano entre os dias 18 de dezembro e 3 de janeiro, destacando os blocos de datas 
nos quais as disciplinas de 2020/2 poderão se encaixar. Da mesma forma que foi realizado em 
relação às disciplinas ofertadas em 2020/1, será solicitado aos professores que informem em até 
duas linhas uma descrição de como a disciplina seria programada para oferta não presencial (se por 
videoconferência, se programada no formato de estudos dirigidos, ou outra alternativa que justifique 
a carga horária com as atividades à distância propostas) e possível demanda para treinamento com 
ferramenta de videoconferência (caso haja) para elaborar a resposta a ser enviada à PRPG até 1º de 
junho sobre o planejamento das oferta das disciplinas do NPGAU na modalidade não presencial. 
Finalmente, o Colegiado aprovou que, considerando o atual contexto, não serão recebidos 
requerimentos de matrícula em “disciplina isolada” para o 2º semestre de 2020. ITEM 3. 
ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À REDEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 
EXAME DE SELEÇÃO/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou as sugestões das Bancas 
Examinadoras da Seleção/2020 para a readequação das etapas de avaliação do processo seletivo. 
A Professora esclareceu que foram encaminhadas duas opções de calendários, uma para o início do 
curso em outubro e outra para o início do curso em novembro. Ambas as comissões concordaram 
com o calendário proposto para o inicio do curso em outubro. A Banca Examinadora da Seleção ao 
Mestrado apresentou as seguintes sugestões para a retificação do Edital: “Mudar a forma da prova 
escrita, que passa a ser digital, com consulta. As respostas não podem fazer uso de citações diretas 
dos livros de referência e elas passarão por um software de plágio (que ainda temos que 
providenciar). Se houver plágio, desclassifica-se o candidato. A Banca produzirá um formulário (tipo 
pdf ou similar) com três perguntas e respectivos campos para digitação das repostas, sem 
identificação do nome do candidato, que será disponibilizado, para download, a partir do horário de 
início da prova. Cada candidato devolverá, por e-mail, seu formulário preenchido para a secretaria do 
NPGAU, até o horário de término da prova. A secretaria atribuirá números aos formulários, mantendo 
o anonimato (como na prova tradicional) e repassará as provas para correção da Banca. Continua 
valendo a regra: contam as duas melhores notas. O tempo da prova passa a ser de três horas (já 
que não há necessidade de escrever a mão e passar a limpo). Mudanças sugeridas na arguição: A 
Banca poderá incluir na arguição perguntas relacionadas a um ou dois dos livros da bibliografia de 
referência (isso deve estar explícito no edital). Como as arguições serão em agosto e não há 
previsão sobre a situação de confinamento até lá, a Banca entende que cabe deixar o edital flexível 
quanto à realização presencial ou on-line. A Banca sugere, ainda, estabelecer no Edital (para todo o 
processo) que o candidato será responsável pela própria conexão de internet e quem não puder 
garantir essa conexão (no caso do mestrado, para fazer download da prova e devolver a prova por e-
mail) deverá se manifestar até determinada data. O NPGAU então providenciaria um posto de 
trabalho, na Escola de Arquitetura ou em alguma dependência da UFMG, com computador e acesso 
à internet". A Banca Examinadora da Seleção ao Doutorado apresentou a seguinte proposta de 
retificação do exame de arguição do plano de tese no Edital: “Item 6.3 - Etapa 2: Exame do Projeto 
de Pesquisa de Tese: consiste na apresentação oral do Projeto pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, em tempo limitado a quinze minutos, sem uso de recursos audiovisuais e seguida de 
arguição, também limitada a quinze minutos no total, incluindo perguntas e respostas (...).  Em 
decorrência da pandemia de Covid-19, tanto os candidatos residentes em Belo Horizonte como os 
residentes fora de Belo Horizonte realizarão o exame por videoconferência. O candidato se 
responsabiliza por garantir banda de internet suficiente para transmissão de som e imagem em 
tempo real; em caso de impossibilidade de conexão por parte do candidato, há a opção de realizar o 



 

 

exame em um gabinete com computador disponibilizado pelo NPGAU, na Escola de Arquitetura, 
onde serão tomados os cuidados de proteção e desinfecção recomendados”. O Colegiado discutiu 
amplamente sobre as sugestões e decidiu aprovar o novo calendário da seleção (anexo) e a 
realização da prova escrita e das arguições do plano de tese e do projeto de dissertação na 
modalidade não presencial, conforme retificação do Edital do processo seletivo (anexo). Com relação 
à sugestão de disponibilização de uma sala virtual na Escola de Arquitetura para as provas e 
entrevistas dos candidatos que declarassem não terem acesso à computador e internet, atendendo 
e-mail da PRPG apresentado no início da reunião que reiterou a suspensão da realização dos 
processos seletivos da pós-graduação na modalidade presencial durante a vigência da Portaria 
nº1819, o Colegiado não acatou a sugestão, considerando, ainda, o fato de o NPGAU não dispor de 
pessoal e equipamentos para viabilizar o funcionamento dessa sala no atual contexto. O Colegiado 
decidiu solicitar à empresa responsável pelo site de inscrições on-line que elaborasse uma proposta 
de formulário eletrônico para a prova escrita da seleção e seu orçamento. O Colegiado solicitou 
também que fossem consultadas as agências de fomento que aportam recursos ao NPGAU sobre a 
possibilidade de aquisição de assinatura(s) de plataforma de videoconferência Zoom, considerando a 
necessidade de realização das atividades do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo na modalidade remota no atual contexto de isolamento social provocado pela pandemia 
do CoViD-19. Finalizando a discussão do item, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que vai 
contactar os membros da Banca Examinadora da seleção do Doutorado para a definição do barema 
do currículo que, de acordo com o novo calendário de avaliação, deve ser disponibilizado no site do 
NPGAU até 13/07/2020, data de início do período de arguição dos candidatos. ITEM 4. 
PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE DEFESA DE TESE/DISSERTAÇÃO E DE BOLSAS DE 
ESTUDOS. O Colegiado avaliou os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de tese/dissertação 
e de bolsa de estudos encaminhados conforme discutido e aprovado na última reunião, com as 
seguintes deliberações: (i) Mestranda Gabriela Matos de Lima Casadei: prorrogação do prazo de 
Defesa de Dissertação até 29/01/2021. (ii) Doutorando Luiz Felype Gomes de Almeida: 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/09/2020. Com relação à prorrogação da bolsa de 
estudos do estudante, embora não solicitada, considerando a impossibilidade de realocação da bolsa 
a outro estudante, o Colegiado decidiu pela extensão da bolsa até 30/09/2020, caso não haja 
impedimento legal de sua parte para o recebimento do benefício. (iii) Mestranda Renata Salas 
Soares: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 29/09/2020 e aprovação do 
requerimento de prorrogação da bolsa de estudos a ser enviado ao CNPq. (iv) Mestrando Rodrigo 
Rocha de Freitas: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação e de vigência da bolsa de 
estudos até 30/10/2020. (v) Mestranda Sofia Santos Lages: prorrogação do prazo de Defesa de 
Dissertação até 30/10/2020. (vi) Mestranda Natália de Sousa Moura: prorrogação do prazo de 
Defesa de Dissertação até 30/10/2020 e aprovação do requerimento de prorrogação da bolsa de 
estudos a ser enviado à FAPEMIG. (vii) Doutorando Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha 
Bernardo: solicitação de reenvio do requerimento de prorrogação de bolsa de estudos a ser 
encaminhado à FAPEMIG, em formato de carta e com a assinatura do estudante e de seu orientador 
(digital ou escaneada) e revisão da justificativa conforme conversado com o orientador. (viii) 
Doutorando Diego Fagundes da Silva: solicitação de reenvio do requerimento de prorrogação da 
bolsa de estudos a ser encaminhado ao CNPq, em formato de carta e com a assinatura do estudante 
e de seu orientador (digital ou escaneada) e revisão da justificativa, fundamentando melhor os 
argumentos para a extensão do prazo da bolsa, conforme conversado com o orientador. ITEM 5. 
BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESA/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado aprovou a designação das 
seguintes Comissões Examinadoras de Defesas de Tese/Qualificação: Defesa de Tese de Geruza 
Lustosa de Andrade Tibo, cujo trabalho intitulado A arquitetura como dispositivo nas práticas 
autoconstruídas será apresentado no dia 28 de agosto de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (orientadora – EA-UFMG), 
Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), Maria Camila Loffredo D’Ottaviano (FAU-USP), 
Monique Sanches Marques (UFOP) e Luciana da Silva Andrade (UFRJ). Defesa de Tese de 
Christian Rezende Freitas, cujo trabalho intitulado Tecnologias de geoinformação no planejamento 
territorial: novas formas de produção, compartilhamento e uso de dados espaciais será apresentado 
no dia 12 de junho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Ana Clara Mourão Moura (orientadora – EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo 
(EA-UFMG), Alfio Conti (EA-UFMG), Clodoveu Augusto Davis Junior (ICEx-UFMG), Francisco 
Henrique de Oliveira (UDESC) e Mônica Amaral Haddad (Iowa State University). Qualificação de 
Mestrado de Ada Abrantes Penna Mc Murtrie cujo trabalho intitulado Vacância imobiliária em Belo 
Horizonte: O estoque vago como insumo para produção de habitação de interesse social será 



 

 

apresentado no dia 21 de maio de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Maurício José Laguardia 
Campomori (EA-UFMG) e Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG). Aprovação retroativa da Banca 
de Qualificação de Mestrado de Gabriel Dias Melo Alves Almeida cujo trabalho intitulado 
Problemáticas do Projeto Participativo Multidisciplinar: Um Estudo de Caso do Residencial Serra 
Verde foi apresentado no dia 14 de maio de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio 
dos Santos (EA-UFMG) e Maria Elisa Baptista (PUC MG). ITEM 6. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO – 
GIOVANA MONTEIRO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência da Profa. Denise 
Morado, datada de 07/05/2020, informando “que estou interrompendo meu trabalho como 
orientadora da discente Giovana Helena de Miranda Monteiro justificada por: sua proposta de 
pesquisa, ainda que reconfigurada, não está em consonância com a minha linha de pesquisa”. Após 
discussão, e considerando a sugestão da estudante para que a Profa. Celina Borges Lemos 
assumisse a orientação, o Colegiado decidiu encaminhar o projeto de tese da doutoranda à 
Professora solicitando um parecer a respeito da viabilidade do trabalho, da sua possibilidade de 
assumir a orientação e sobre a viabilidade de a aluna concluir seu doutorado no prazo regulamentar 
(julho de 2023). O Colegiado decidiu repassar a correspondência da Profa. Denise Morado à Profa. 
Celina Borges com destaque para o trecho que menciona que a aluna declarou que "o tempo que 
tenho disponível para esse segundo doutorado é realmente exíguo”, além de alertá-la para o fato de 
a estudante contar com uma reprovação em disciplina em seu histórico escolar. ITEM 7. 
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE ESTÁGIO DOCÊNCIA – GERUZA LUSTOSA. Em caráter 
excepcional, o Colegiado aprovou o requerimento da doutoranda Geruza Lustosa de Andrade Tibo 
para a dispensa de 30h/02 créditos de estágio docência em razão de sua experiência como docente 
de instituição de ensino superior, conforme discutido na última reunião, para que seja possível sua 
defesa ainda esse semestre. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. A) Requerimento de aproveitamento 
de créditos de mestrado – Danilo Botelho. O Colegiado aprovou o requerimento do doutorando 
Danilo de Carvalho Botelho Almeida de dispensa de oito créditos relativos às seguintes disciplinas 
cursadas no Mestrado do NPGAU: ARQ814 - Teorias do espaço e do planejamento urbano, 60h/04 
créditos, cursada em 2017/1 com aproveitamento de 89 pontos, conceito B. GEO896 - Tópicos 
especiais: Mapeamento e análise de recursos hídricos, 60h/04 créditos, cursada em 2017/1 com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. B) Anuência – Chamada PRPG 01/2020. O Colegido 
aprovou a proposta da Profa. Paula Barros à CHAMADA INTERNA PRPG 01/2020 - 
REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS NO EXTERIOR (WEX) PARA PPGs PARTICIPANTES DO 
PROGRAMA CAPES/PRINT NA UFMG: Título do Plano de Trabalho: ‘Intervenções de pequena 
escala para promoção do bem-estar das crianças vulneráveis: um workshop para fomentar 
pesquisas interdisciplinares'. Período de duração: 24/10/2020 a 30/10/2020. IES estrangeiras 
parceiras: University College London (UCL) e University of Sheffield (UoS) / Reino Unido. IES 
estrangeira parceira que sediará o workshop: University College London (UCL). C) Proposta de 
Pós-Doutorado. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência da Profa. Jupira Gome de 
Mendonça, datada de 15/05/2020, informando o recebimento de recursos de emenda parlamentar 
para desenvolvimento da pesquisa "Governança e Associativismo na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte”, esclarecendo que a maior parte destes recursos será utilizada com pagamentos de 
bolsas de estudos, duas das quais de pós-doutorado, com gerenciamento dos recursos pela Fundep. 
Para o pagamento, a Fundep requer o vínculo dos pesquisadores à UFMG. A Profa. Jupira 
Mendonça esclarece que uma das bolsistas será a pesquisadora Bárbara Lúcia França, que já tem 
vínculo de pós-doutorado com o NPGAU, firmado no início deste ano. O outro bolsista de pós-
doutorado deverá ser o pesquisador Renato Fontes, cuja defesa de doutorado está marcada para o 
próximo dia 04 de junho na PUC MG. Desta forma, a Professora solicita a vinculação deste 
pesquisador com o NPGAU, em programa de pós-doutorado. O Colegiado aprovou a solicitação, em 
caráter excepcional, considerando que a seleção do interessado se realizou por meio de projeto de 
financiamento de bolsa de pós-doutorado. Nesse momento, o Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 
pediu licença para se retirar da reunião em função de treinamento ofertado pela UFMG. D) 
Solicitação de compra de livro. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência da Profa. 
Denise Morado, datada de 08/05/2020, solicitando a aquisição do livro “The Self-Build Experience: 
Institutionalization, Place-Making and City Building”, de autoria de Willem Salet, Camila D'Ottaviano, 
Stan Majoor eDaniel Bossuy, no valor aproximado de R$560,00. Para não fazer análise de 
demandas individuais, o Colegiado decidiu abrir consulta a todos os professores do NPGAU para o 
envio, até o final do mês, de sugestões de títulos de livros para compra, considerando a existência 
de recursos na Taxa de Bancada/FAPEMIG, que devem ser executados até agosto próximo. E) 



 

 

Produção técnica SUCUPIRA. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que houve um ajuste 
considerável na forma de registro da produção técnica dos programas de pós-graduação na 
plataforma Sucupira nesse mês de maio. Toda a produção do programa no triênio (de docentes, 
discentes e egressos) foi lançada na plataforma nos tipos antigos, que replicavam mais ou menos os 
itens do Lattes para produção técnica. A CAPES decidiu substituir esses tipos antigos por 21 novos 
subtipos-produtos técnicos/tecnológicos e cada área teve que eleger apenas 10 dentre esses, que 
não são diretamente equivalentes ao Lattes. Como exemplo, citou um subtipo chamado Tecnologia 
Social, que, por não haver equivalênia no Lattes não foi registrado como produção técnica. Outra 
discrepância com relação ao Lattes diz respeito à organização de livro, que no Lattes usualmente é 
lançado como produção bibliográfica e não como produção técnica, mas, na classificação atual, deve 
ser incluída duplamente no Sucupira, como produção técnica (pois vai ser contabilizado assim para a 
produção de docentes, discentes e egressos), e também como produção bibliográfica/livro (pois vai 
ser contabilizado assim para a produção geral do programa). A Professora pensou que a melhor 
forma de fazer a reclassificação da produção técnica seria com a ajuda dos professores, 
encaminhando a eles a listagem da produção técnica dos últimos três anos, deles e de seus 
orientandos, e solicitando que fizessem o enquadramento de cada um dos produtos nos novos 
subtipos-produtos técnicos/tecnológicos e uma brevíssima descrição da finalidade de cada produção. 
Além disso, os professores seriam solicitados a apontar os produtos que consideram destacáveis, 
seja por seu impacto social, econômico, cultural, educacional, de aprendizagem etc., seja por seu 
impacto para a visibilidade do programa ou para sua internacionalização (ou outro tipo de impacto). 
Isso informará o preenchimento de novos campos de detalhamento da produção técnica inseridos há 
uma semana na plataforma SUCUPIRA, pelo menos para esses produtos, uma vez que é impossível 
o lançamento desse detalhamento para toda a produção técnica do NPGAU de 2017/2018/2019 no 
prazo estipulado pela CAPES (até 5 de junho próximo), e também seguindo orientação da área de 
Arquitetura, Urbanismo e Design para que os Programas preencham somente os campos 
obrigatórios desse novo detalhamento. O Colegiado aprovou a sugestão da Coordenadora. F) 
Resolução de atividades didáticas na modalidade remota. O Colegiado aprovou a Resolução 
anexa que estabelece critérios para a realização de atividades didáticas na modalidade não 
presencial (disciplinas, seminários, leitura orientada) que resultem em atribuição de créditos aos 
discentes. 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, 18 de maio de 2020. 
  


