
 

 

Ata da 6ª/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 15 de 
junho 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: Foram 
aprovadas a Ata da 4ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 18/05/2020, e a Ata da Reunião 
Extraordinária do Colegiado, realizada em 03/06/2020. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar 
solicitou inversão de pauta para iniciar a reunião com os assuntos referentes à avaliação dos 
Programas de Pós-graduação pela CAPES: ITEM 10 RELATÓRIO SUCUPIRA/CAPES – ENVIO ANO 
BASE 2019 E SUGESTÕES PARA O ANO DE 2020 E ITEM 11 OFÍCIO EXPEDIDO PELO 
PRESIDENTE DA CAPES SOBRE O DETALHAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS 
COORDENADORES DE ÁREA, DOS COLÉGIOS E DO CTC-ES QUANTO À ELABORAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. 
A Profa. Ana Paula Baltazar destacou que encaminhou para os membros do Colegiado, para leitura 
prévia à reunião, a parte descritiva (qualitativa) do relatório CAPES-Sucupira, chamada “Proposta do 
Programa”. Sugeriu, para o relatório do ano base 2020, que vai fechar o quadriênio da avaliação, em 
substituição às várias listas que atualmente fazem parte do relatório, a inclusão de mais informações 
levantadas junto aos orientadores, que pudessem destacar as atividades que constam dessas listas. 
Citou, como exemplo, o texto sobre os trabalhos na área de patrimônio, incluídos no item sobre 
“impacto social”, que seguramente poderá ser aprimorado com a contribuição do Prof. André Dangelo e 
demais professores que trabalham na área. Além disso, entende ser necessário descrever um pouco 
mais as pesquisas e convênios do NPGAU. A Professora relatou que no decorrer do preenchimento do 
relatório encaminhou algumas perguntas aos colegas, com bom retorno, embora com respostas muito 
díspares, que foram incorporadas da forma que lhe pareceu viável, sempre tentando articulá-las em um 
contexto mais abrangente, e mostrar a unidade, com diversidade, do Programa, e a transversalidade de 
seus grupos de pesquisa. Acredita que seja possível fazer perguntas mais claras para que todos 
contribuam de forma ágil e mais diretamente incorporável ao relatório. A Profa. Ana Paula Baltazar 
sugeriu a criação de uma comissão encarregada de elaborar essas perguntas e se envolver 
diretamente com o preenchimento da “Proposta do Programa” ao longo do ano. Após discussão, o 
Colegiado deliberou pelo envio da “Proposta do Programa” a todos os professores do NPGAU e a 
inclusão dessa discussão na assembleia dos docentes do NPGAU prevista para o início do segundo 
semestre letivo desse ano, com o envio prévio, também, das perguntas para o levantamento de 
informações a serem incorporadas ao relatório, de tal modo que a assembleia se configure como um 
momento de construção coletiva do relatório. O Colegiado deliberou, ainda, que essa assembleia será 
uma atividade preparatória para um seminário de autoavaliação do NPGAU que será realizado em 
seguida. Continuando, com relação à avaliação da CAPES dos Programas de Pós-graduação, a Profa. 
Ana Paula Baltazar comentou a respeito dos documentos que foram previamente enviados aos 
membros do Colegiado a respeito: (i) manifesto encaminhado à CAPES pelo Fórum de coordenadores 
de PPGAU em 02/06/2020 colocando o “estranhamento ao teor do Oficio nº 310/2020-GAB/PR/CAPES 
de 25 de maio de 2020, que dispõe sobre o detalhamento das competências dos Coordenadores de 
Área, dos Colégios e do CTC-ES quanto à elaboração dos instrumentos para avaliação dos programas 
de pós-graduação stricto sensu no Brasil” que leva à conclusão da redução do papel desses “ao mero 
assessoramento, centralizando as competências na Diretoria de Avaliação e no Conselho Técnico-
Científico de Educação Superior, desconsiderando o papel importante que aqueles que possam ter de 
representação das especificidades e necessidades das diferentes áreas do conhecimento, necessários 
a um processo de avaliação mais transparente, justo e democrático”. (ii) e-mail encaminhado pelo 
coordenador da área na CAPES, Prof. Wilson Ribeiro dos Santos, informando que foi contactado pela 
presidência da CAPES em função do referido manifesto, quando o presidente esclareceu que o ofício 
em questão “foi motivado por uma demanda interna da CAPES relacionada a uma solicitação jurídica 
de esclarecimento quanto às atribuições deliberativas das instâncias da CAPES, envolvendo as 
Coordenações de Área, os Colégios das Humanidades, das Ciências Exatas, Tecnológicas e 
Multidisciplinar e das Ciências da Vida, o CTC-ES, a Diretoria de Avaliação (DAV) e a Presidência e que 
a CAPES não pretende secundarizar a relevante contribuição das Coordenações de Área e sim 
fortalecê-las como consultoria técnico-científica na formulação das políticas da Pós-Graduação no 
Brasil, bem como ressaltar o papel dos Colégios das Humanidades, das Ciências Exatas, Tecnológicas 



 

 

e Multidisciplinar e das Ciências da Vida como instâncias de discussão das propostas e de 
assessoramento, subsidiando as decisões do CTC-ES e da própria Presidência”. (iii) relatório final 
entregue à CAPES em fevereiro desse ano pela Comissão Especial de acompanhamento do Programa 
Nacional de Pós-graduação (PNPG) 2011-2020 com “Proposta de Aprimoramento da Avaliação da Pós-
Graduação Brasileira para o Quadriênio 2021-2024 – Modelo Multidimensional”. A Professora explicou 
que essa comissão funcionou de 2011 a 2019, e, embora não tenham se manifestado ao longo de todo 
o processo de proposição da nova ficha de avaliação, em fevereiro entregaram um documento 
propondo inúmeros retrocessos, divulgado somente esse mês. A Professora explanou sucintamente os 
problemas que vislumbra no caso de esse documento ser acatado, informando que o Presidente da 
CAPES já está contando como certo que os critérios contidos nesse relatório estarão vigentes a partir 
de 2021. A Profa. Ana Paula destacou que a comissão ignora as três dimensões que vinham sendo 
trabalhadas nas discussões das áreas e propõe cinco dimensões (Formação de Pessoal; Pesquisa; 
Inovação e Transferência de Conhecimento; Impacto na Sociedade; e Internacionalização). Dentro 
dessas novas dimensões, a Professora entende que há vários problemas, exemplificando que na 
dimensão de formação de pessoal, é adotado como critério de avaliação o "grau de satisfação dos 
alunos", difícil de ser apurado. Além disso, um dos indicadores de avaliação diz respeito ao percentual 
de bolsas captadas de fontes externas que não a CAPES, CNPq e FAPs, que depende totalmente da 
vocação dos programas, e outro indicador pretende avaliar o "estágio de discentes em empresas ou 
outras instituições de pesquisa básica ou aplicada", o que é paradoxal em se tratando de avaliação de 
programas acadêmicos. Sobre a internacionalização, apontou dois itens bem preocupantes e até 
mesmo absurdos: demandam "Posição do PPG em função de seu desempenho e de sua produção na 
área de conhecimento”, utilizando indicadores tais como o Field-Weighted Citation Impact, e o Field-
Weight Citation Index (InCites)" e "Posição do PPG em função de seu desempenho e de sua produção’ 
utilizando indicadores tais como Internacional Collaboration (SCIVal)". Continuando, a Profa. Ana Paula 
citou outras preocupações como o fato da Comissão insistir em indicadores únicos para todas as áreas, 
o que contradiz com o que foi proposto pela nova ficha de avaliação e discutido longamente no 
seminário de meio termo realizado no ano passado; propor a redução das 49 áreas de avaliação para 
as nove grandes áreas do conhecimento, o que, para a Arquitetura seria muito problemático, pois a 
área não se enquadra nos critérios mais gerais; utilização de uma única categoria de docentes do 
Programa (eliminando a classificação de permanentes e colaboradores); e extinção do Qualis para 
adoção de métricas internacionais. O Colegiado discutiu esses pontos e concordou com a importância 
de todos envolvidos com a pós-graduação se posicionarem a respeito dessas questões, considerando a 
gravidade de suas consequências para o ensino da pós-graduação no Brasil. Continuando a reunião, a 
Profa. Ana Paula Baltazar sugeriu a discussão do ITEM 12 OFÍCIO EXPEDIDO PELO COMITÊ DE 
ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS (CEP-UFMG) SOLICITANDO A ELABORAÇÃO DE 
PARECERES CONSUBSTANCIADOS PELAS CÂMARAS DEPARTAMENTAIS. A Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou correspondência encaminhada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos (CEP-UFMG) às Câmaras Departamentais sobre a importância dos pareceres 
consubstanciados emitidos pelas Câmaras sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos por seus 
pesquisadores-orientadores. De acordo com a correspondência, “segundo as Resoluções do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) nº 466/12 e nº 510/2016, bem como as recomendações da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), os Comitês de Ética avaliam o aspecto ético da pesquisa, sua 
relevância social e a proteção ao participante. É importante ressaltar que este comitê se preocupa 
também com o resguardo do pesquisador, sendo, por algumas vezes, cautelosos em seus pareceres 
para evitar problemas futuros durante o andamento da pesquisa. (...) O julgamento do mérito científico 
da pesquisa é de suma importância e, diante da maior proximidade com o objeto da pesquisa, as 
Câmaras Departamentais cumprem importante função na apreciação técnica e científica dos projetos”. 
Ainda na correspondência, o Comitê informa os itens essenciais que devem constar no parecer 
consubstanciado das Câmaras Departamentais e reforça a “relevância da análise técnico-científica dos 
projetos de pesquisa pelas Câmaras Departamentais, com descrição do mérito e viabilidade da 
pesquisa, para a posterior análise ética”. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que essa demanda vai 
chegar no NPGAU em breve, pois a ideia é enquadrar também as pesquisas de mestrado e doutorado 
sob a mesma lógica. Posicionou-se contra a generalização desse tipo de procedimento pois entende 
que está havendo um “achatamento” da questão ética, numa tentativa de transferência de 
responsabilidade sobre as pesquisas para qualquer "outro", sob o argumento de proteção das partes, 
além de criar mais burocracia, aumentando o trabalho dos pesquisadores e atrasando suas pesquisas. 
A Profa. Ana Paula sugeriu o debate mais abrangente da matéria em uma assembleia geral de 
professores, pois a tendência de alguns colegas é aderir a esse tipo de demanda “transvestida” de 
seriedade. Preparou uma minuta de resolução a ser expedida pelo NPGAU, baseada nas 



 

 

determinações da própria Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), referida no 
ofício do CEP-UFMG, que estabelece que não serão registradas nem avaliadas pelo sistema Comitês 
de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CEP/CONEP as propostas de 
pesquisa que se enquadrem em um ou mais itens do parágrafo único do Art. 1º da Resolução Nº 510 do 
CNS: I - pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; II  pesquisa que utilize 
informações de acesso público, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; III - pesquisa 
que utilize informações de domínio público; IV - pesquisa censitária; V - pesquisa com bancos de dados, 
cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual; VI - pesquisa realizada 
exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica; VII - pesquisa que objetiva o 
aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática 
profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito; e VIII - atividade realizada 
com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, 
de alunos de graduação, de curso técnico, ou de profissionais em especialização. Nesse sentido, a 
Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que as pesquisas em Arquitetura e Urbanismo geralmente 
propõem procedimentos metodológicos que combinam alguns dos itens acima e, desde que não haja 
identificação dos sujeitos, poderão ser desenvolvidas sem encaminhamento para CEP ou Conep. 
Foram discutidos também casos de pesquisa que propõem editoração de vídeo com imagens e 
depoimentos de pessoas, sendo que tais vídeos não precisariam ser registrados nem avaliados pelo 
sistema CEP/Conep, desde que haja registro escrito, gravado ou por vídeo de assentimento e 
consentimento livre e esclarecido de todos os participantes. O Colegiado debateu as questões e 
aprovou a Resolução de Ética em Pesquisa, em anexo. O Colegiado deliberou encaminhar a Resolução 
para apreciação da Congregação da Escola de Arquitetura antes de seu envio para aprovação da 
Câmara de Pós-graduação. ITEM 13 OUTROS ASSUNTOS. Chamada para demandas de aquisição 
de livros. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que na última quarta-feira, 10 de junho, a Comissão de 
Gerência do PROEX/CAPES se reuniu para deliberar sobre pedidos de auxílio financeiro recebidos na 
chamada de maio e, no decorrer da discussão, surgiu demanda da representante discente na 
Comissão, Luna Esmeraldo Gama Lyra, de consulta aos estudantes para indicação de livros a serem 
adquiridos para suprir esse momento de isolamento social, em que os estudantes estão sem acesso à 
Biblioteca da Escola de Arquitetura. Na reunião, a Comissão solicitou à representante discente a 
apresentação de sugestões para acesso dos estudantes aos livros que serão adquiridos e àqueles que 
estão atualmente inacessíveis na Biblioteca da Escola de Arquitetura. A Comissão aprovou o envio de 
proposta ao Colegiado de expedição de edital para alunos e professores enviarem sugestões de 
compra de livros dentro do limite orçamentário de R$ 6.000,00, acompanhadas de justificativa, por título 
sugerido, que seriam avaliadas pelo Colegiado segundo critérios estabelecidos nesse edital. O Prof. 
Altamiro Bessa se comprometeu a elaborar uma minuta desse edital e apresentou o documento que 
preparou para apreciação do Colegiado. O Colegiado avaliou o documento e aprovou a Chamada 
Interna Propostas para Aquisição de Livros, em anexo. ITEM 9. CHAMADA UFMG-CNPQ PARA 
BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a Chamada CNPq 
12/2020 do programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI/DAI). A Professora 
esclareceu que, segundo as regras da chamada, a UFMG poderá submeter apenas um projeto, 
solicitando até 10 bolsas de Mestrado e 10 bolsas de Doutorado, junto com as bolsas de Iniciação 
Tecnológica e Industrial (ITI) correspondentes. A proposta da UFMG poderá conter subprojetos de 
diferentes PPGs. Os PPGs, interessados em submeter propostas a esta chamada devem enviar seus 
projetos à PRPG até o dia 26 de junho próximo. Caso a PRPG receba pedidos que excedam a cota da 
UFMG (10 bolsas de Mestrado e 10 de Doutorado), irá designar uma comissão composta por membros 
das Câmaras de Pós-graduação e de Pesquisa para fazer a seleção das propostas recebidas. A Profa. 
Ana Paula Baltazar destacou que a proposta deve incluir uma empresa parceira e a contrapartida 
(financeira ou econômica) prevista por essa empresa. Explicou que a chamada faz parte da nova 
política do CNPq de distribuição de bolsas por editais específicos em lugar das cotas de bolsas 
destinadas aos programas. A Professora comentou que seria importante o Colegiado avaliar a 
possibilidade de enquadramento de uma proposta do NPGAU na Chamada, pois entende que os temas 
tangenciam algumas pesquisas do NPGAU, como internet das coisas, cidades inteligentes e 
sustentáveis, saneamento básico, saúde e tecnologias assistivas, embora entenda que esse tipo de 
indução na pesquisa reprime a inovação de fato, pois os pesquisadores ficam limitando suas pesquisas 
aos escopos dos editais, além de priorizar o direcionamento para a tecnologia, como se a inovação não 
pudesse ser produzida na área das humanidades. O Prof. André Dangelo relatou que, juntamente com 
a Profa. Vanessa Brasileiro, está desenvolvendo projeto de pesquisa que envolve tecnologia de 
inventariamento e que chegou a manter contato com uma empresa para apresentação de orçamento de 
compra e aluguel de equipamentos em contrapartida à transferência de tecnologia e publicação de um 



 

 

livro e disse que poderia contribuir na construção da proposta do NPGAU. Lembrou que a Profa. Ana 
Clara Moura também poderia se interessar pela proposta com contribuição na área de 
georreferenciamento. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que seu orientando de doutorado Rafael 
Lemieszek, atualmente na Prefeitura de Belo Horizonte, está trabalhando com levantamento cadastral 
por drone e que a PBH também poderia figurar como parceira. Lembrou que os orientandos de 
doutorado do Prof. Renato César, Leandro Magalhães e Caio Castro, que trabalham, respectivamente, 
com realidade virtual e desenvolvimento de instrumentos de análise e planejamento espacial em 
sistemas digitais, seriam bons candidatos para a bolsa. A Profa. Ana Paula Baltazar trouxe a ideia de 
entrar em contato com as pessoas citadas, e outros interessados, para estruturarem em conjunto a 
proposta do NPGAU a ser enviada à Chamada UFMG-CNPq, mas como o prazo é curtíssimo (menos 
de 10 dias) e o Professor André Dangelo se comprometeu a entrar em contato com a empresa com a 
qual já estavam negociando, o Colegiado decidiu por encaminhar a proposta dos Professores André 
Dangelo e Vanessa Brasileiro. ITEM 8. DEMANDA DE COMPRA DE LIVROS. A Profa. Ana Paula 
Baltazar sugeriu que a discussão do item fosse adiada para após o encerramento da Chamada Interna - 
Propostas para Aquisição de Livros, aprovada anteriormente pelo Colegiado. Comentou que a maior 
parte da demanda recebida após consulta feita por e-mail aos professores do NPGAU em maio último, 
refere-se a livros importados e, considerando a alta do dólar, a Comissão de Gerência do 
PROEX/CAPES, em reunião anteriormente referenciada, entendeu que a compra desses livros não 
deve ser realizada no momento, e que deve ser priorizada a aquisição de títulos nacionais. O Colegiado 
aprovou a sugestão. ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS/QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado homologou a Ata de 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 foi apresentado no dia 12 de junho de 2020, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 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). O Colegiado homologou a Ata do Exame de 
Qualificação de Doutorado de Cleber Augusto Barreto Corrêa, cujo trabalho intitulado Grapixo: 
reflexões sobre grafite e pixação foi apresentado no dia 19 de maio de 2020 por meio de 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Renata Moreira 
Marquez (EA-UFMG) e Regina Helena Alves da Silva (FAFICH-UFMG). O Colegiado homologou a Ata 
do Exame de Qualificação de Doutorado de Luciana Souza Bragança, cujo trabalho intitulado Jardins 
Possíveis foi apresentado no dia 12 de maio de 2020 por meio de videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora composta pelos 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). ITEM 2. 
HOMOLOGAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO. O Colegiado 
homologou a aprovação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Danielle Amorim 
Rodrigues, cujo trabalho intitulado Modulações da produção do espaço na segregação racial: 
mecanismos espaciais que estruturam e reproduzem elementos das práticas racistas e da negritude no 
Brasil será apresentado no dia 2 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Celina Borges Lemos 
(EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e MSc. Lisandra Mara Silva. ITEM 3. 
SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESAS DE TESES/DISSERTAÇÕES. O 
Colegiado avaliou os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de tese/dissertação e de bolsa de 
estudos encaminhados conforme discutido e aprovado em reunião do Colegiado de 04/05/2020, com as 
seguintes deliberações, aprovadas em caráter excepcional: (i) Mestranda Elisa Porto Milagres: 
prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 29/10/2021. A estudante não especificou em seu 
requerimento o pedido de prorrogação de sua bolsa de estudos CAPES/PROEX por igual período e o 
Colegiado aprovou previamente a prorrogação, condicionada à entrega do pedido. (ii) Mestrando 
Gabriel Dias Melo Alves Almeida: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação e de bolsa de 
estudos CAPES/PROEX até 30/10/2020. Mestranda Mariana Barbosa Miranda Borel: prorrogação do 
prazo de Defesa de Dissertação e de bolsa de estudos CAPES/PROEX até 30/09/2020. Mestranda 
Raquel Elizabeth Byrro Oliveira: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 30/09/2020. 
Mestranda Tatiana Pimentel Barbosa: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 
30/04/2022. Mestranda Vanessa Tenuta de Freitas: ratificação do prazo de Defesa de Dissertação até 
31/01/2021. Doutoranda Isabela Cristina de Assis Berg: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 
31/10/2020. A estudante não especificou em seu requerimento o pedido de prorrogação de sua bolsa 



 

 

de estudos CAPES/PROEX por igual período e o Colegiado aprovou previamente a prorrogação, 
condicionada à entrega do pedido. Doutoranda Daniela Batista Lima Barbosa: prorrogação do prazo 
de Defesa de Tese até 28/08/2020. Doutoranda Elisangela Batista da Silva: prorrogação do prazo de 
reapresentação de Defesa de Tese até 28/08/2020. O Colegiado deliberou que a não reapresentação 
do trabalho nesse prazo implicará o desligamento automático da estudante do curso. Doutorando 
Flávio José Rodrigues de Castro: prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 30/10/2020. 
Doutorando Guilherme Ferreira de Arruda: prorrogação do prazo de Defesa de Tese e de bolsa de 
estudos CAPES/PROEX até 30/10/2020. Doutorando Joviano Gabriel Maia Mayer: prorrogação do 
prazo de Defesa de Tese e de bolsa de estudos CAPES/PROEX até 30/10/2020. O Colegiado deliberou 
que fosse informado ao estudante que, embora tenha mencionado no pedido de prorrogação o desejo 
de que a defesa seja presencial, por ora, a orientação da PRPG/UFMG impede defesas presenciais. No 
caso de essa orientação ser mantida até quarenta e cinco dias antes do prazo limite para a defesa, a 
apresentação da tese deve ser organizada por videoconferência. Além disso, a sugestão de 
composição da banca examinadora de defesa de tese deve ser enviada, pela orientadora, com 
antecedência de quarenta e cinco dias e deve obedecer os requisitos das Normas Gerais de Pós-
graduação da UFMG e do Regulamento do NPGAU. O Colegiado avaliou os pedidos de prorrogação de 
prazo de apresentação do Exame de Qualificação encaminhados pelos seguintes estudantes, 
justificados pelos atrasos no desenvolvimento dos trabalhos em função do isolamento social provocado 
pela pandemia do CoViD-19, com as respectivas deliberações, aprovadas em caráter excepcional, e 
com a ressalva de que a prorrogação do prazo de qualificação não implica extensão do prazo de defesa 
da dissertação: Mestrando Daniel Henrique Souza Taranto: prorrogação do prazo de Qualificação de 
Mestrado até 30/10/2020. Mestrando Luiz Felipe Velloso Leal: prorrogação do prazo de Qualificação 
de Mestrado até 30/10/2020. Mestranda Juliana Godoy Corrêa de Araújo: prorrogação do prazo de 
Qualificação de Mestrado até 30/10/2020, considerando que a justificativa da aluna relaciona-se, 
também, com questões de saúde. ITEM 4. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO CURSO – 
GIOVANA MONTEIRO. O Colegiado aprovou a solicitação de desligamento do Curso de Doutorado 
encaminhado em 29/05/2020 pela estudante Giovana Helena Miranda Monteiro, contado da presente 
data. ITEM 5. REQUERIMENTO DE DISPENSA DE ESTÁGIO DOCÊNCIA – LOUISE ROCHEBOIS. O 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de dispensa de realização de Estágio 
Docência encaminhada em 25/05/2020 pela mestranda Louise Rochebois Quintão, com a anuência de 
sua orientadora, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, considerando a situação atípica de suspensão 
das aulas presenciais da graduação em função da pandemia do CoViD-19 e a experiência docente da 
requerente no Instituto Federal de Minas Gerais. O Prof. Altamiro Bessa colocou sua preocupação com 
o fato de sua orientanda Gabriela Alcantara Azevedo Cavalcanti de Arruda ainda não ter cumprido os 
créditos obrigatórios de Estágio Docência e ter prazo para defesa de dissertação até janeiro de 2021. O 
Professor sugeriu a proposição de atividades extra-classe que poderiam ser realizadas para que fosse 
cumprida a carga horária da disciplina de Estágio Docência na qual a aluna está matriculada nesse 
semestre. O Colegiado solicitou que o Prof. Altamiro Bessa formalizasse essa demanda para discussão 
na próxima reunião do Colegiado. Em seguida, o Prof. Roberto Eustaáquio comentou sobre atividades 
remotas que tem planejado, em colaboração com seus orientandos, para serem desenvolvidas junto às 
disciplinas da graduação, que poderiam ser consideradas como carga horária de Estágio Docência. A 
Profa. Ana Paula Baltazar solicitou à Secretária os nomes dos alunos que se encontram na mesma 
situação da mestranda Gabriela Alcântara, sendo informada que esses alunos são: Darlan Gonçalves 
de Oliveira e Isabella Flach Gomes. Considerando a situação atípica de suspensão das aulas 
presenciais da graduação em função da pandemia do CoViD-19 e a possibilidade de esses estudantes 
não conseguirem realizar a disciplina de Estágio Docência, o Colegiado deliberou que fosse feita 
consulta aos orientadores dos estudantes Isabella Flach e Darlan Oliveira com relação à situação de 
realização do Estágio Docência e, se for o caso, enviar, para avaliação do Colegiado, sugestão de 
atividades equivalentes ao Estágio Docência, respeitada a carga horária da disciplina, indicando o 
Professor Roberto Eustaáquio para consulta no caso de interesse em discutir possibilidades de 
equivalência para o Estágio Docência. Finalizando a discussão do item, o Colegiado aprovou sugestão 
da Profa. Ana Paula Baltazar para realização, ao final do primeiro mês de retomada das aulas do 
primeiro semestre, de um questionário com a avaliação dos docentes sobre a experiência de oferta das 
disciplinas na modalidade não presencial. ITEM 6. REQUERIMENTOS DE TRANCAMENTO PARCIAL 
DE MATRÍCULA. O Colegiado aprovou os requerimentos de trancamento parcial de matrícula no 
primeiro semestre letivo de 2020, com justificativa, encaminhados pelos seguintes estudantes: Elisa 
Porto Marques, na disciplina Democracias e a cidade, URB807, 45 horas/03 créditos. Giselle Oliveira 
Mascarenhas, na disciplina Tópicos em arquitetura e urbanismo (30H): Economia política da 
urbanização, ARQ822, 30 horas/02 créditos. ITEM 7. FORMALIZAÇÃO DE COORIENTAÇÃO DO 



 

 

ESTUDANTE PABLO ARIEL ESCUDERO, ALUNO DO MESTRADO UNIVERSITÁRIO EM 
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE 
VALÊNCIA, PELA PROFA. VANESSA BRASILEIRO. O Colegiado tomou ciência da correspondência 
encaminhada pela Profa. Vanessa Borges Brasileiro em 25/05/2020, declarando sua anuência para a 
coorientação do estudante Pablo Ariel Escudero, aluno do Mestrado Universitário em Conservação do 
Patrimônio Arquitetônico da Universidade Politécnica de Valência. O Colegiado deliberou o envio de 
correspondência à Professora informando que a coorientação do estudante não estabelece qualquer 
vínculo formal do discente com o NPGAU e com a UFMG, sem contudo, excluir a possibilidade de o 
estudante vir a requerer matrícula como aluno de “disciplina isolada” para cursar disciplinas do 
Programa. 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, 15 de junho de 2020. 


