
 

 

Ata da 7ª/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 
julho 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 Frederico Canuto e Roberto 5 
Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. 
Justificou ausência, o Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. 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 6ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 15/06/2020. Em 
seguida, foram colocados em discussão os demais itens da pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE 10 
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO. O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Luna 
Esmeraldo Gama Lyra, cujo trabalho intitulado Conversas em volta do fogo: uma análise feminista 
decolonial sobre mulheres, cozinhas coletivas e lutas territoriais foi apresentado no dia 26 de maio de 
2020, por videoconferência, e aprovado pela Comissão Examinadora composta pelas Professoras 
Doutoras Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Sibelle 15 
Cornélio Diniz da Costa (FACE-UFMG) e Gabriela Leandro (FA-UFBA). ITEM. 2. HOMOLOGAÇÃO 
DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado referendou a 
aprovação das seguintes Comissões: DEFESA DE TESE: Comissão Examinadora de Defesa de Tese 
de Karina Machado de Castro Simão, cujo trabalho intitulado Espaço público como palco das 
manifestações coletivas e da vitalidade urbana: subversão à ordem, luta pelo direito à cidade e 20 
expressão dos conflitos urbanos de Belo Horizonte será apresentado no dia 21 de julho de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves 
(orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Paula Barros (EA-UFMG), 
Alexandra do Nascimento Passos (Centro Universitário UNA) e Daniela Abritta Cota (UFSJ). DEFESA 
DE DISSERTAÇÃO: Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Mikael Jose Guedes 25 
Alves, cujo trabalho intitulado Por uma história das habitações nas últimas décadas do século XIX: O 
programa de necessidades como memória da evolução dos espaços residenciais será apresentado no 
dia 24 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Celina Borges Lemos (orientadora - EA-UFMG) e Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Drs. 
Stephanie Hamdan Zahreddine e Liszt Vianna Neto. Comissão Examinadora de Defesa de 30 
Dissertação de Felipe de Melo Martins, cujo trabalho intitulado Arquitetura, desenho e ficção. Uma 
contribuição para o ensino será apresentado no dia 21 de julho de 2020, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Renato César Ferreira de Souza (orientador - 
EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Alexandre Monteiro de Menezes (EA-UFMG) 
e Wanda de Paula Tofani (EBA-UFMG). A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que o estudante 35 
convidou a Profa. Maria do Ceu Diel de Oliveira, da Escola de Belas Artes da UFMG para a suplência 
da banca, mas a professora declinou o convite, pois havia entendido que sua participação na banca 
seria na condição de titular. Com a recusa da Profa. Maria do Ceu, o discente convidou o Prof. Gabriel 
Malard, da UEMG, para a suplência da banca. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou o desconforto 
com a situação e comentou sobre a indelicadeza de se convidar professores externos para a 40 
suplência de bancas. Sugeriu a elaboração de um documento para ser divulgado aos orientadores 
com orientações sobre a composição das bancas examinadoras tais como observar o perfil dos 
convidados (vinculação a programas de pós-graduação ou conhecimento notório na área, tempo de 
doutoramento, publicação); evitar a indicação de bancas somente com professores do NPGAU; 
convidar suplente externo somente nos casos em que o convidado confirmar sua ciência com relação 45 
à sua participação na banca nessa condição; e preferencialmente o orientador fazer o primeiro contato 
para convidar os membros da banca (não os discentes ou a secretaria do programa). Com relação à 
Comissão Examinadora da Defesa de Dissertação de Felipe Melo, o Colegiado decidiu pela não 
indicação de membro suplente, uma vez que a banca já conta com três membros, além do orientador. 
QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO: Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Amanda 50 
Alves Sicca Lopes, cujo trabalho intitulado Brasília Desencantada: sobre imagem e outras 
amarrações da branquitude será apresentado no dia 12 de agosto de 2020, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Thais Troncon Rosa (UFBA). Comissão Examinadora de 
Qualificação de Mestrado de Carolina Rodrigues Chaves Nogueira cujo trabalho intitulado 55 
DIVERSIDADE CARNAVALIZADA: EXPERIÊNCIA E LUTA LGBT+ NA E PELA CIDADE será 
apresentado no dia 30 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), Frederico Canuto (EA-
UFMG) e Izabella Galera (Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix). Comissão Examinadora de 



 

 

Qualificação de Mestrado de Marcela Rosenburg Figueiredo cujo trabalho intitulado Pedagogia 60 
Urbana: processo, práticas e ferramentas para a consciência cidadã será apresentado no dia 4 de 
agosto de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de 
Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Wellington 
Cançado Coelho (EA-UFMG) e Lígia Maria Xavier Milagres (Common Grounds e.V. - Berlim). 
Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Paula de Souza Carmo Lobato cujo 65 
trabalho intitulado Modos de ler, modos de desaprender: A função dos livros no ensino de arquitetura 
será apresentado no dia 31 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professoras Doutoras Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena 
Velloso (EA-UFMG) e Gabriela Leandro (UFBA) e Pós-Doutorando Bruno Moreschi (USP). Comissão 
Examinadora de Qualificação de Mestrado de Pedro Henrique Cícero Ferreira cujo trabalho 70 
intitulado As plataformas digitais na produção da cidade contemporânea: Uma análise do Airbnb na 
cidade de São Paulo será apresentado no dia 31 de julho de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Daniel Medeiros de Freitas (orientador - EA-UFMG), Bianca 
Margarita Damin Tavolari (INSPER) e João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). ITEM 3 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA CHAMADA INTERNA 03/2020 – PUBLICAÇÃO DE LIVRO 75 
– DISCENTE. O Colegiado referendou a aprovação do parecer da Comissão Editorial indicada para a 
seleção das propostas à Chamada Interna 03/2020 – Publicação de livro – discente, composta pelos 
Profs. André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e Marcela Silviano Brandão Lopes. A 
Comissão indicou a proposta O comum no horizonte da metrópole biopolítica de autoria do 
doutorando Joviano Maia como trabalho a ser publicado pelo NPGAU, classificando em segundo 80 
lugar o trabalho Paisagem Como Modo de Entender o Mundo de autoria da estudante egressa do 
Doutorado e atualmente pesquisadora de Pós-Doutorado Laura Beatriz Lage e, em terceiro lugar, o 
trabalho Políticas públicas de manejo de águas pluviais em Belo Horizonte: novos caminhos em 
meio a velhas práticas de autoria da estudante egressa do Mestrado Cristiane Borda Pinheiro. O 
Prof. Frederico Canuto, membro da Comissão, comentou que os trabalhos de Laura Lage e Cristiane 85 
Pinheiro encontram-se sob a forma de tese/dissertação e demandam ajustes para se adequarem à 
publicação da obra em formato de livro. O Colegiado decidiu pela publicação do trabalho de autoria do 
doutorando Joviano Mayer, O comum no horizonte da metrópole biopolítica, que se soma ao trabalho 
selecionado na chamada para publicação de livro – docente organizado pelo Prof. Altamiro Bessa, A 
unidade múltipla: ensaios sobre a paisagem, conforme aprovado em reunião de 03/06/2020. Será 90 
verificada a possibilidade de publicação de uma tiragem maior que a inicialmente prevista para cada 
livro. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que tomará as providências para a contratação dos 
serviços de editoração, conforme já discutido em reuniões anteriores, e também para a revisão 
ortográfica e gramatical, recebendo a indicação do Prof. Roberto E. Santos para consulta ao 
doutorando Alexandre Bomfim que presta esse tipo serviço. O Prof. Altamiro Bessa questionou a 95 
respeito da taxa para a solicitação do ISBN que é cobrada pela Câmara Brasileira do Livro, atual 
fornecedora do ISBN. O Colegiado aprovou o pagamento da taxa com recursos do NPGAU e irá 
solicitar à equipe da Biblioteca da Escola de Arquitetura informações sobre os procedimentos e 
valores necessários para a solicitação de ISBN para o registro das publicações e para a emissão das 
fichas catalográficas. ITEM 4. RECREDENCIAMENTO PROF ANDRÉ DANGELO. Considerando a 100 
Resolução vigente que define os critérios para o recredenciamento de docentes e a produção 
acadêmica verificada em seu currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento do 
Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo na modalidade permanente-doutorado. ITEM 5. 
REQUERIMENTOS DISCENTES: ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO; 
PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) Atividades Acadêmicas de Pós-graduação. O Colegiado aprovou o 105 
requerimento do doutorando Danilo de Carvalho Botelho Almeida para a inclusão em seu histórico 
escolar de um crédito em Atividades Acadêmicas de Pós-graduação relativo à publicação do seguinte 
artigo além dos exigidos para a conclusão do curso. 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. Em seguida, o Colegiado aprovou o 110 
requerimento do Prof. Altamiro Bessa para a alteração de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação: 
Leitura Orientada em Teoria da Paisagem, anteriormente enviada e já aprovada pelo Colegiado, com 
ampliação da carga horária inicialmente prevista de 30h/01 crédito para 60h/02 créditos, retificação do 
conjunto de textos a serem discutidos, e alteração da relação dos discentes envolvidos que passa a 
ser constituída pelos doutorandos Alba Nélida de Mendonça Bispo, Danilo Caporalli Barbosa e 115 
Larissa Ribeiro de Moura e pela pós-doutoranda Laura Beatriz Lage. A atividade, iniciada em 22 
de abril, tem o seu término previsto para 8 de julho. B) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou 
os seguintes requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo doutorando Lessandro 



 

 

Lessa Rodrigues: (i) RODRIGUES, L. L. Operações urbanas consorciadas em Betim/MG: a tradução 
de um novo modelo de governança urbana na capital da indústria automotiva mineira [artigo aprovado 120 
para publicação na próxima edição da revista eletrônica e-metrópolis, conforme comprovante enviado 
pela comissão editorial da revista]; (ii) RODRIGUES, L. L. Município de Betim: Legislação urbanística 
e sua aderência ao Estatuto da Cidade. Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.197/6260. 
ITEM 6. Publicação de Link no site do NPGAU com a situação dos alunos. A Profa. Ana Paula 
Baltazar disse que, em conversa com o Prof. Altamiro Bessa, surgiu a ideia de publicação de um link 125 
no site do NPGAU que levasse à informação sobre os prazos previstos para as defesas e 
qualificações e débito de créditos em disciplinas e demais atividades que compõem a grade curricular 
do doutorado e mestrado. Entendem que essa iniciativa poderá poupar o trabalho da Secretaria de 
envio de mensagens aos alunos informando e “cobrando” prazos e situação de integralização de 
créditos e atividades que estão previstas nos regimentos do NPGAU e, embora sejam de 130 
conhecimento de todos, teriam uma maior visibilidade para alunos e orientadores. Foi proposto 
inicialmente um documento no formato de extrato atualizável com os seguintes dados: Nome em 
ordem alfabética (mestrado e doutorado), data de entrada e prazo previsto para qualificação e defesa; 
situação de integralização de créditos em disciplinas regulares, créditos de estágio docência e 
apresentação das duas produções no caso do doutorado, e se é bolsista ou não. No cabeçalho da 135 
tabela poderia ser incluída a informação que os prazos e as exigências para a integralização do curso 
correspondem à versão curricular em que cada aluno se vincula e, no caso dos bolsistas, os prazos 
também obedecem às regras estabelecidas pelas agências de fomento. O Colegiado aprovou a 
sugestão, mas, prevendo evitar possíveis questionamentos dos alunos com a exposição de seus 
dados pessoais no site, irá apresentar a tabela para os discentes antes de sua publicação no site. O 140 
Colegiado solicitou à representante discente que informasse a decisão aos alunos e encaminhasse à 
Coordenação dúvidas e sugestões sobre o assunto. ITEM 7. PRÊMIO FERNÃO MENDES PINTO DE 
TESES E DISSERTAÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A APROXIMAÇÃO DAS COMUNIDADES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o NPGAU encaminhou para 
estudantes e orientadores de teses e dissertações defendidas em 2019 e-mail divulgando o 145 
Regulamento do Prêmio Fernão Mendes Pinto destinado a premiar uma dissertação de mestrado ou 
tese de doutorado, defendida no ano anterior ao da edição do prêmio, que contribua para a 
aproximação das comunidades de língua portuguesa, explicitando relações entre comunidades de, 
pelo menos, dois países. De acordo com o documento de perguntas e respostas veiculado no site da 
premiação, as inscrições ao Prêmio são realizadas pelos próprios autores das teses e dissertações 150 
com a anuência dos cursos onde foram defendidas. Foi estabelecido o prazo de 3 de julho para os 
estudantes e orientadores encaminharem sua candidatura ao Prêmio, tendo sido recebida a proposta 
do estudante David Prado Machado para a inscrição de sua tese, conforme solicitação de seu 
orientador, Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. O Colegiado aprovou a candidatura e irá enviar 
ao estudante David Prado Machado a declaração do NPGAU exigida no Regulamento do Prêmio para 155 
realização de sua inscrição. ITEM 8. AGENDA DE REUNIÕES PARA O 2º SEMESTRE DE 2020. O 
Colegiado aprovou a seguinte agenda para as reuniões do 2º semestre de 2020: 05 de agosto, 14 de 
setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. A) 
Sugestão de avaliadores para o Prêmio UFMG de Teses. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que 
o Prof. Rogério Palhares Zschaber de Araújo, membro da Câmara de Pós-graduação, encaminhou 160 
relato da última reunião quando foi discutida a solicitação aos Colegiados dos PPGs para a indicação 
de avaliadores externos à UFMG para cada uma das três áreas de conhecimento. O Prof. Rogério 
Palhares faz parte da Comissão de Avaliação da Área das Humanidades, e deve enviar sua sugestão 
de avaliadores para a secretaria da PRPG até quarta-feira, 8 de julho. A Profa. Ana Paula Baltazar 
disse que a Pofa. Yacy-Ara Froner Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-graduação em 165 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, fez a indicação da Profa. Beatriz Mugayar Kühl, da 
USP. A Profa. Ana Paula sugeriu o apoio do NPGAU a essa indicação e também a sugestão de 
nomes pelo Colegiado, envolvidos na temática da tese indicada pelo NPGAU ao Prêmio. O Colegiado 
indicou o nome dos Profs. Rodrigo Espinha Baeta, da UFBA, e Maria Cristina da Silva Leme, da USP, 
e irá solicitar ao Prof. André Dangelo, orientador da tese do estudante David Prado Machado indicada 170 
ao Prêmio, para priorizar as indicações do NPGAU, incluindo outras, se for o caso. B) Solicitação de 
prorrogação do prazo de qualificação e defesa de tese. A doutoranda Ana Elisa de Resende 
Raposo Leal encaminhou correspondência ao Colegiado datada de 29/06/2020, com anuência de seu 
orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, informando que prazo final para Qualificação e Defesa 
de Tese são, respectivamente, Julho de 2020 e Julho de 2021 e, em função do desenrolar da 175 
pandemia do CoViD-19, solicitando prorrogação do prazo para Qualificação e de Defesa de Tese 
pelas razões expostas na referida correspondência. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 



 

 

prorrogação do prazo de defesa de tese por três meses por analogia às decisões anteriores 
deliberadas no contexto do isolamento social decorrente da pandemia do CoViD-19 e irá solicitar à 
estudante o reagendamento de sua qualificação de modo que a apresentação ocorra no menor prazo 180 
possível, sem alterar o limite aprovado para sua defesa de tese: 29/10/2021. C) Solicitação de 
prorrogação do prazo de bolsa de estudos. A doutoranda Isabela Cristina de Assis Berg 
encaminhou correspondência ao Colegiado, datada de 19/06/2020, com anuência de sua orientadora, 
Profa. Vanessa Borges Brasileiro, solicitando prorrogação do prazo de recebimento de sua bolsa de 
estudos CAPES/PROEX pelo período de três meses, considerando a aprovação do Colegiado, na 185 
última reunião, do prazo de sua defesa de tese por igual período, pelos motivos alegados na referida 
correspondência. O Colegiado aprovou a solicitação, mas a Profa. Ana Paula Baltazar irá conversar 
com a Profa. Vanessa Brasileiro a respeito da preocupação levantada com a informação contida na 
correspondência da aluna de que o desenvolvimento de sua tese será reprogramado em função de 
viagem para a realização de trabalhos de campo na Itália, e o aguardo de divulgação de Edital 190 
CAPES-PRINT para financiar essa viagem, pois não há previsão de lançamento desse Edital em 2020 
e a tese deve ser viabilizada independente desse recurso. D) CHAMADA INTERNA - PROPOSTAS 
PARA AQUISIÇAO DE LIVROS 2020. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou as sugestões envidas 
para a aquisição de livros em reposta à Chamada Interna divulgada pelo NPGAU em 15/06/2020. 
Após análise das propostas enviadas, o Colegiado aprovou a compra do livro sugerido pela Profa. 195 
Denise Morado: The Self-Build Experience: Institutionalization, Place-Making and City Building, de 
Willem Salet, Camila D'Ottaviano, Stan Majoor, Daniel Bossuy. Em relação à proposta enviada pela 
Profa. Elisângela Martins: Insurgencies and Revolutions: Reflections on John Friedmann’s 
Contributions to Planning Theory and Practice, de Haripriya Rangan, Mee Kam NG, Libby Porter, 
Jacquelyn Chase, o Colegiado irá solicitar à professora o envio de uma justificativa para a compra do 200 
livro. Em relação às sugestões enviadas pela Profa. Natacha Rena, o Colegiado em princípio não 
aprovou a compra do livro Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos, 
de Maria da Glória Marcondes Gohn, considerando que o arquivo PDF da obra está disponível no site 
http://flacso.org.br/files/2016/10/120184012-Maria-da-Gloria-Gohn-TEORIA-OS-MOVIMENTOS-
SOCIAIS-PARADIGMAS-CLASSICOS-E-CONTEMPORANEOS-1.pdf. Caso a professora tenha 205 
interesse em justificar a compra do exemplar impresso, poderá encaminhar essa justificativa para 
apreciação do Colegiado. Para avaliação da proposta de aquisição dos demais títulos sugeridos, o 
Colegiado decidiu solicitar à Profa. Natacha Rena o envio de uma justificativa individual para cada 
exemplar solicitado: PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA NO BRASIL: Da década de 1960 aos 
impactos pós-junho de 2013, de Maria da Glória Marcondes Gohn; Multidão: Guerra e democracia na 210 
era do Império, de Antonio Negri e Michael Hardt. O Colegiado decidiu que fosse feita consulta ao 
acervo da Biblioteca da Escola de Arquitetura para verificar a existência de exemplar dos livros 
sugeridos no acervo, antes da aquisição dos livros. Em relação à sugestão de livros enviados pelo 
Prof. Frederico Canuto em maio/2020, o Colegiado solicitou ao professor que selecionasse aqueles 
prioritários e enviasse uma justificativa para a sua aquisição. E) CHAMADA UFMG-CNPQ PARA 215 
BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a proposta 
elaborada pelo NPGAU à Chamada PRPG-CNPq 12/2020 do programa de Mestrado e Doutorado 
Acadêmico para Inovação (MAI/DAI), elaborada pelos Profs. André Dangelo e Vanessa Brasileiro, 
intitulado “Novas Metodologias e Processos Digitais de Levantamento de Bens Arquitetônicos 
Patrimoniais”, que tem por objetivos: 1) Formar, na Escola de Arquitetura da UFMG, um grupo de 220 
estudos nesse campo de conhecimento; Dominar a tecnologia de modelagem BIM com laser 
scanning, em parceria com a EPC Engenharia, empresa que domina amplamente o processo e a 
tecnologia; 3) Adaptar a tecnologia de modelagem BIM para a área de projetos ligados à intervenção e 
ao restauro do patrimônio cultural, em parceria com a EPC Engenharia; 4) Formar corpo docente e 
discente capaz de apreender, dominar e aplicar a tecnologia de modelagem BIM nas diversas áreas 225 
de pesquisa em Arquitetura, História e Patrimônio Cultural. O Projeto encaminha a solicitação de uma 
bolsa de doutorado e duas bolsas de mestrado, além de quatro bolsas de Iniciação Tecnológica e 
Industrial (ITI), duas delas associadas ao tempo do doutorado. O Projeto prevê o apoio de parceria 
com a empresa EPC Engenharia Projeto e Consultoria S.A., cuja contrapartida será feita baseada no 
custo estimado do aluguel do equipamento e da utilização dos programas cedidos pela EPC 230 
Engenharia, durante o período de 24 meses – tempo de vigência proposto pela pesquisa – com 
desenvolvimento de atividades na Empresa por um dos bolsistas por 16 horas semanais, com vistas à 
transmissão de conhecimento da tecnologia. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a PRPG 
prorrogou o prazo para submissão de projetos e disse que aguarda a resposta com otimismo. Para o 
atendimento de condições de infraestrutura para o desenvolvimento desse projeto, e de outros que 235 
porventura venham a solicitar, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que encaminhou à Fundep, 



 

 

gerenciadora dos recursos da Taxa de Bancada/Fapemig, o pedido de compra de um computador 
com as especificações necessárias para o atendimento dessa demanda, orçado em aproximadamente 
onze mil reais, que corresponde ao saldo do convênio, com término previsto para agosto/2020. O 
Colegiado aprovou a compra. F) Questionário com situação de infraestrutura de informática dos 240 
discentes. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que recebeu demanda da mestranda Camila Bastos 
datada de 01/07/2020 informando que: “Não possuo computador próprio e estava com um empréstimo 
que irá se finalizar esse mês e precisava muito resolver essa questão. No questionário de retomada 
das aulas especifiquei a ausência do equipamento mas não sei como ficou os encaminhamentos 
relativos a isso”. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que o Colegiado deliberou sobre a retomada 245 
das aulas a partir das informações prestadas pelos orientadores confirmando acesso à internet e a 
equipamento por todos os orientandos. O orientador da estudante Camila Bastos, Prof. João Tonucci, 
confirmou que a estudante tinha acesso a ambos. A Professora disse desconhecer esse "questionário 
de retomada das aulas" ao qual a aluna se refere e lembrou, ainda, que no dia 20 de maio foi enviado 
para todos os alunos um email, consultando sobre a retomada das aulas, explicitando que a anuência 250 
significava declaração de ter acesso à internet e condições de usar aplicativos de videoconferência 
nas atividades remotas das disciplinas, ao qual a discente respondeu “ok”, além de solicitar matrícula 
em mais disciplinas, sem qualquer menção à necessidade de equipamento. A Profa. Ana Paula 
Baltazar esclareceu que enviou email à aluna explicitando que o NPGAU não sabia do seu problema 
de falta de equipamento, e encaminhou a Chamada Conjunta da PRPG_PRAE_FUMP 01/2020 para 255 
empréstimo de notebook para estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 
com prazo para envio de propostas até 15 de julho. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar 
questionou a representante discente se conhecia esse “questionário de retomada das aulas”, pois 
ficou preocupada com a possibilidade de outros alunos estarem nessa situação e o NPGAU estar 
acreditando que todos os discentes têm acesso à internet e equipamento. A representante discente 260 
Valéria França esclareceu que foi enviado questionário aos alunos perguntando se todos tinham sido 
consultados pelos seus orientadores sobre suas condições de acesso à internet e computador e que 
as respostas não divergiram com relação ao mapeamento que foi apresentado em reunião do 
Colegiado em maio, mas que vai conferir se houve algum caso que tenha passado despercebido pela 
representação discente. Continuando, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que foi divulgado aos 265 
discentes a Chamada acima mencionada. Além dessa, havia sido divulgada a Chamada Interna 
PRPG Nº 02/2020 para apoiar a inclusão digital de discentes matriculados nos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu da Universidade por meio da concessão de auxílio financeiro para aquisição 
de pacotes de dados de acesso à Internet, com prazo para envio de propostas até 3 de julho, não 
havendo inscrição de discentes do NPGAU. G) Indefinição quanto ao início do segundo semestre 270 
de 2020. A Profa. Ana Paula Baltazar colocou sua preocupação com a indefinição dos órgãos da 
administração central com relação ao início do segundo semestre letivo, considerando que o edital de 
seleção do NPGAU prevê o início das aulas em outubro e, para a transferência das bolsas de estudo 
que ficarão vagas a partir de novembro, o semestre letivo não poderia começar após esse mês. A 
Profa. Ana Paula relatou que o Prof. Rogério Palhares defendeu na Câmara de Pós-graduação e no 275 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do qual também é membro, o não atrelamento do 
calendário da pós-graduação com o da graduação, cujas aulas serão retomada a partir de 3 de 
agosto. Lembrou que o CEPE através da Resolução nº 01/2020, de 25 de junho de 2020, estabeleceu 
a retomada das aulas da pós-graduação em 1º de julho, mas que ainda há problemas a serem 
resolvidos com o DRCA para o registro de novos alunos e de matrículas, o que será feito assim que o 280 
novo Calendário Acadêmico seja definido. O Prof. Rogério Palhares relatou que a preocupação da 
CPG e do CEPE é não criar um hiato entre o final do primeiro e inicio do segundo semestres na pós-
graduação, para garantir a transferência de bolsas e o ingresso dos alunos aprovados em processos 
seletivos em fase de realização, como é o caso do NPGAU. H) Resolução de Ética. A Profa. Ana 
Paula Baltazar lembrou que na última reunião, o Colegiado aprovou a expedição de uma “Resolução 285 
de Ética em Pesquisa” que define os critérios para dispensa de aprovação das pesquisas do NPGAU 
no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFMG e o encaminhamento dessa Resolução para 
apreciação da Congregação da Escola de Arquitetura antes de seu envio para aprovação da Câmara 
de Pós-graduação. A Professora relatou que a Resolução foi apreciada pela Congregação da Escola 
de Arquitetura em reunião dia 17 de junho. A Congregação entendeu que, se aprovada pelos dois 290 
colegiados de pós-graduação da Escola, a Resolução resguardaria os projetos desenvolvidos por 
seus departamentos, e que as câmaras departamentais teriam um prazo maior para discutir a questão 
e se manifestarem a respeito. Dessa forma, a Profa. Ana Paula Baltazar propôs à Coordenação do 
Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável que elaborassem 
uma proposta de Resolução conjunta, mas até o momento, a Coordenadora, Profa. Yacy-Ara Froner 295 



 

 

Gonçalves, não retornou com a resposta do PACPS. A Profa. Ana Paula Baltazar disse que entraria 
em contato com a Profa. Yacy-Ara e, na ausência de resposta, com o referendo do Prof. Maurício 
Campomori, Diretor da Escola de Arquitetura, iria enviar a Resolução de Ética do NPGAU para a 
PRPG para apreciação pela Câmara de Pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária do 300 
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 
julho de 2020. 


