
 

 

Ata da 8ª/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 3 de agosto 
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 5 
Dangelo, Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: Titular: 
Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos 
iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a 
Ata da 7ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 06/07/2020. Em seguida, foram colocados em 
discussão os itens de pauta da ORDEM DO DIA da reunião: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE 10 
DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado aprovou a Ata 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 expressão dos conflitos urbanos de 
Belo Horizonte foi apresentado e “Aprovado” no dia 21 de julho de 2020, por videoconferência, perante 
a seguinte Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), 15 
Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Paula Barros (EA-UFMG), Alexandra do Nascimento Passos 
(Centro Universitário UNA) e Daniela Abritta Cota (UFSJ). O Colegiado aprovou a Ata de Defesa de 
Dissertação de Mikael Jose Guedes 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 foi apresentado e “Aprovado” no dia 24 de julho de 2020, por videoconferência, 20 
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. O 
Colegiado aprovou as seguintes Atas de apresentação de Exame de Qualificação de Mestrado: 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 foi apresentado e “Aprovado” no dia 25 
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). Carolina Rodrigues Chaves Nogueira, cujo trabalho intitulado 
DIVERSIDADE CARNAVALIZADA: EXPERIÊNCIA E LUTA LGBT+ NA E PELA CIDADE foi 
apresentado e “Aprovado” no dia 30 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 30 
Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), Frederico Canuto 
(EA-UFMG) e Izabella Galera (Centro Universitário Metodista 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 foi apresentado e “Aprovado” no dia 27 de julho de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Denise Morado Nascimento 35 
(orientadora - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e Tatiana Ribeiro de Souza 
(Faculdade de Direito-UFOP). Luciane Mitraud Carvalho, cujo trabalho intitulado Planejamento 
urbano, a quem interessa? A disputa territorial entre interesses imobiliários e preservação ambiental no 
contexto metropolitano: o caso da Bacia de Vargem das Flores foi apresentado e “Aprovado” no dia 29 
de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rogério 40 
Palhares Zschaber de Araújo (orientador - EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e 
Nilo de Oliveira Nascimento (EE-UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS 
DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou a discussão do 
item apresentando proposta de composição de banca examinadora de Defesa de Dissertação de 
Marina Lima Carrara e de Bernardo Santiago Hauck Teixeira, previstas para 19 de agosto próximo. 45 
A Professora esclareceu que os discentes são bolsistas CAPES e as bolsas que seriam liberadas com 
a defesa dos estudantes ficariam ociosas a partir de agosto. Foi feita consulta à CAPES sobre a 
manutenção dessas bolsas, sendo informado pela agência que “até o presente momento não tivemos 
nenhuma sinalização sobre recolhimento de bolsas ociosas. Só recomendamos que otimizem o uso das 
bolsas concedidas”. A FAPEMIG, através da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, também foi 50 
consultada a respeito de bolsas ociosas e a resposta foi a mesma da CAPES. Para utilização dessa 
cota ociosa, temporariamente, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, a Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que divulgou chamada para receber demandas dos alunos do Mestrado, tendo 
recebido a resposta da discente Gabriela Matos de Lima Casadei. Considerando que o tempo médio 
de titulação não será considerado na avaliação quadrienal da CAPES e que existe um risco de a cota 55 
ociosa ser recolhida pelas agências de fomento, a Profa. Ana Paula Baltazar conversou com as 
orientadoras dos estudantes Marina Carrara e Bernard Hauck, respectivamente, Profa. Silke Kapp e 
Vanessa Brasileiro, sobre a possibilidade de adiamento de suas defesas de dissertação para outubro 
com a manutenção de suas bolsas de estudo até esta data. Como os estudantes já tinham manifestado 



 

 

desejo de prorrogação dos prazos de defesa e houve a concordância das orientadoras, os discentes 60 
protocolizaram, na presente data, solicitação de prorrogação do prazo de defesa de dissertação e das 
bolsas em três meses para aperfeiçoar o trabalho a ser apresentado, aprovado pelo Colegiado em 
caráter excepcional e por unanimidade. A decisão sobre a composição das comissões examinadoras 
de defesa de dissertação dos estudantes ficará no aguardo do reenvio do formulário de inscrição à 
defesa no prazo regulamentar de trinta dias de antecedência em relação às datas de defesa. Em 65 
seguida, o Colegiado decidiu conceder a cota de bolsa FAPEMIG liberada com a defesa de dissertação 
de Danielle Amorim Rodrigues em 23 de julho último à mestranda Gabriela Casadei, em caráter 
temporário, nos meses de agosto, setembro e outubro. Continuando, o Colegiado homologou as 
seguintes Comissões Examinadoras de Defesa de Dissertação: Rafael Prates Yanni, cujo trabalho 
intitulado Tectônica do Envelope, um caso brasileiro na obra recente de Jô Vasconcellos foi apresentado 70 
no dia 29 de julho de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG), Carlos 
Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Aristóteles de Siqueira Campos Cantalice II (UFPE). O Colegiado 
homologou as seguintes Comissões Examinadoras de Qualificação de Mestrado: Fernanda Silva 
Freitas cujo trabalho intitulado Construindo Atmosferas: uma análise da intervenção no edifício do 75 
Memorial Minas Gerais foi apresentado no dia 29 de julho de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), 
Frederico de Paula Tofani (EA-UFMG) e Marcos Olender (UFJF). Thais Antunes Bortolini cujo 
trabalho intitulado O papel da percepção de insegurança frente à experiência do indivíduo dentro do 
espaço será apresentado no dia 1º de setembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 80 
Comissão: Professores Doutores Daniel Medeiros de Freitas (orientador - EA-UFMG), Denise Morado 
Nascimento (EA-UFMG) e Valéria Cristina de Oliveira (FAE-UFMG). Adiamento da Qualificação de 
Mestrado de Marcela Rosenburg Figueiredo cujo trabalho intitulado Pedagogia Urbana: processo, 
práticas e ferramentas para a consciência cidadã será apresentado no dia 7 de agosto de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso 85 
(orientadora - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Wellington Cançado Coelho (EA-
UFMG) e Lígia Maria Xavier Milagres (Common Grounds e.V. - Berlim). Adiamento da Qualificação de 
Maura Helena Kupidlowsky Fernandes cujo trabalho intitulado Retrofit em BH: da retórica a prática 
será apresentado no dia 5 de agosto de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos 90 
Santos (EA-UFMG) e Lúcia Zanin Shimbo (IAU/USP). O Colegiado homologou as seguintes Comissões 
Examinadoras de Defesa de Tese: Clarissa Cordeiro de Campos, cujo trabalho intitulado Squatting 
for more than Housing: Alternative Spaces and Struggles for The Right to the City in Three Urban Areas 
in Brazil, Spain and the Basque Coutry será apresentado no dia 31 de agosto de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso 95 
(orientadora – EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG), Luiz Alex Silva Saraiva 
(FACE-UFMG), Rafael de Oliveira Alves (Centro de Educação Aberta e a Distância/UFOP) e Miguel A. 
Martínez (Institute for Housing and Urban Research/Uppsala University). Daniela Batista Lima 
Barbosa, cujo trabalho intitulado Nas fronteiras do habitar horizontino: Significados, sentidos e 
representações no modo do morar moderno será apresentado no dia 27 de agosto de 2020, por 100 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Celina Borges Lemos 
(orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Adson Cristiano Bozzi Ramatis Lima 
(Universidade Estadual do Maringá), Patrícia Thomé Junqueira Schettino (UFOP) e Márcia Maria 
Cavalieri (Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix). A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que 
a data dessa última defesa depende de decisão do Colegiado sobre o pedido de aprovação das 105 
produções acadêmicas da estudante, a ser discutido no próximo item de pauta. O Colegiado homologou 
as seguintes Comissões Examinadoras de Qualificação de Doutorado: Luiz Antônio da Cruz, cujo 
trabalho intitulado A produção pictórica e os tetos pintados na Vila São José, atual Tiradentes: contexto 
e trânsito cultural nas Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX será apresentado no dia 25 de agosto 
de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Celina Borges 110 
Lemos (orientadora - EA-UFMG), Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG), Marcos Tognon (UNICAMP), 
Alex Fernandes Bohrer (IFMG-Ouro Preto) e Luiz Alberto Freire (UFBA). A Profa. Ana Paula Baltazar 
esclareceu que o Prof. Luiz Alberto Freire foi incluído na banca após o estudante ter feito convite ao 
professor, sem consulta prévia à orientadora. Fábio Abreu de Queiroz, cujo trabalho intitulado 
Processos de Design, Inovação Espacial e Mercado: um olhar sobre a produção contemporânea de 115 
edifícios verticalizados de habitação será apresentado no dia 6 de agosto de 2020 por meio de 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade 
(orientador - EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Fernando Luiz Camargos Lara 



 

 

(University of Texas at Austin). ITEM 3 SOLICITAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO/QUALIFICAÇÃO. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 120 
prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação de Renata Salas Soares até 30/10/2020, conforme 
correspondência encaminhada na presente data pela orientadora da estudante, Profa. Denise Morado. 
O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de Qualificação de Doutorado 
de Ana Elisa de Resende Raposo Leal até 30/04/2021, conforme correspondência encaminhada pela 
estudante em 08/07/2020, com a anuência de seu orientador, Prof. Flávio de Lemos Carsalade, 125 
podendo este prazo ser estendido de forma a não comprometer a defesa de tese da estudante na data 
estabelecida no Regulamento do NPGAU: 31/07/2022, o que não impede a possibilidade de a estudante 
solicitar prorrogação de até três meses no prazo para a sua defesa de tese. Considerando que em 2022 
as prorrogações de prazos de defesas de tese/dissertação terão impacto na avaliação do programa 
pela CAPES, o Colegiado alerta à estudante e seu orientador que avaliem futuramente a real 130 
necessidade de adiar o prazo da defesa da tese. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, as 
produções acadêmicas encaminhadas pela Doutoranda Daniela Batista Lima Barbosa em 
24/07/2020, submetidas a congresso e periódicos e aguardando o aceite dos trabalhos em função do 
adiamento de datas para o envio desses aceites no atual contexto da pandemia do CoViD-19. O 
Colegiado considerou que os trabalhos apresentam a qualidade esperada para que sejam aprovados e 135 
decidiu homologar a defesa de sua tese em 27 de agosto próximo, ficando, contudo, a expedição de 
qualquer documento comprobatório da defesa de tese condicionada à apresentação de aceite e/ou 
publicação dos referidos trabalhos: (i) O REGISTRO DE TERRAS DO CURRAL DEL REI NOS ANOS 
1855 – 1856, encaminhado ao seminário XVI SHCU em 19/06/2020 e previsão de divulgação do 
resultado em 16/10/2020; (ii) POLÍTICA DE TERRAS E O ARRAIAL DO CURRAL DEL REI, 140 
encaminhado em 04/06/2020 à revista online Arquitextos, com confirmação de recebimento em 
21/07/2020; (iii) DOS GESTOS E MATERIALIZAÇÕES DA CIVILIDADE NA CASA HORIZONTINA, 
encaminhado à revista Transverso em 29/06/2020. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 
prorrogação do prazo de reapresentação da Defesa de Dissertação de Evandro Luis Alves até 
31/08/2020, conforme correspondência encaminhada pela orientadora do estudante, Profa. Rita de 145 
Cássia Lucena Velloso na presente data, com a possibilidade de o prazo ser estendido até 17/09/2020, 
correspondente a 30 dias de prorrogação do prazo previsto no Regulamento do NPGAU para a 
reapresentação de defesa de dissertação em caso de reprovação na primeira apresentação, conforme 
decisão precedente do Colegiado com relação à Doutoranda Elisângela Batista da Silva, que se 
encontra em situação semelhante. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que o prazo para a 150 
reapresentação da tese da estudante esgota-se em 31 de agosto próximo, e, até o momento, não 
recebeu a inscrição para a defesa. O Colegiado decidiu encaminhar correspondência à estudante e sua 
orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, solicitando o agendamento da defesa da tese. O Colegiado 
referendou a aprovação da solicitação de prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação da estudante 
Mariana Barbosa Miranda Borel até 30/10/2020, conforme correspondência encaminhada pela 155 
estudante em 15/07/2020, e a prorrogação de sua bolsa de estudos até essa data. ITEM 4 
REQUERIMENTOS DISCENTES: APROVEITAMENTOS DE CRÉDITOS, TRANCAMENTO PARCIAL 
DE MATRÍCULA, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. O Colegiado aprovou o requerimento de 
aproveitamento de estudos encaminhado pela mestranda Fernanda Silva Freitas, com a anuência de 
seu orientador, Prof. Flávio Carsalade, referente às seguintes disciplinas cursadas como aluna regular 160 
do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído da UFJF: Gestão do ambiente construído - 
45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2019 com conceito A. Metodologia da pesquisa - 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2019 com conceito A. Projeto do ambiente construído - 45h/03 
créditos, cursada no 1º semestre de 2019 com conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de 
aproveitamento de estudos encaminhado pela mestranda Raquel Elizabeth Byrro Oliveira, com a 165 
anuência de sua orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, referente à seguinte disciplina cursada 
junto ao NPGAU em regime de Disciplina Isolada: Arquitetura, cultura e patrimônio cultural – PRJ812 - 
45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. O 
Colegiado aprovou o requerimento de cancelamento de matrícula encaminhado pela mestranda Thais 
Antunes Bortolini, com a anuência de seu orientador, Prof. Daniel Medeiros Freitas, referente à 170 
disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo (30h): Abordagem perceptiva e cognitiva para o desenho 
urbano– ARQ822 - 30h/02 créditos. O Colegiado aprovou o requerimento de trancamento parcial de 
matrícula, com justificativa, encaminhado pela mestranda Alice Rennó Werner Soares, com a 
anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar, referente à disciplina Práticas espaciais da arte 
e outras epistemologias – ACR820 - 45h/03 créditos. ITEM 5 CHAMADAS DE BOLSAS – CNPQ: 175 
12_2020_MAI_DAI (PROPOSTA DO NPGAU APROVADA PELA PRPG) E 25_2020_GM-GD 
(ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO NPGAU). A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou 



 

 

correspondência encaminhada pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG em 17/07/2020, 
informando o resultado da seleção interna das propostas encaminhadas para compor o projeto 
institucional da UFMG no âmbito da Chamada CNPq nº 12/2020 - Programa de Mestrado e 180 
Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI/DAI). A Comissão conjunta constituída pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação (PRPG) e Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPq) elaborou um barema de pontuação com 
um total de 45 pontos, conferindo nota entre 20 (vinte) a 5 (cinco) pontos para o quesito inovação e 
impacto da proposta; nota entre 10 (dez) a 5 (cinco) pontos para a situação do PPG em decorrência 
dos cortes de bolsas sofridos ao longo do ano em curso; nota entre 5 (cinco) a 2 (dois) pontos para a 185 
nota do Programa de Pós-Graduação obtida na avaliação quadrienal 2013/2016; e nota entre 10 (dez) 
a 2 (dois) pontos para o valor da contrapartida oferecida pela empresa parceira na proposta 
apresentada. Após a pontuação de cada uma das propostas, a Comissão elaborou lista classificatória, 
levando em consideração a necessidade de garantir, dentro das propostas com avaliação positiva, 
pluralidade temática e disciplinar. A nota de corte para fins de classificação foi 23 (vinte e três) pontos. 190 
Ao todo, a UFMG poderá solicitar até 10 bolsas de Mestrado (MAI) e 10 bolsas de doutorado (DAI). A 
proposta encaminhada pelo NPGAU recebeu 41,5 (quarenta e um vírgula cinco) pontos na avaliação e 
comporá a proposta institucional da UFMG com 02 bolsas MAI e 01 bolsa DAI. O Colegiado 
cumprimentou a Coordenação do NPGAU e os Profs. André Dangelo e Vanessa Brasileiro pelo 
desenvolvimento do projeto do NPGAU. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a 195 
Chamada CNPq Nº 5/2020 - Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de 
Mestrado e Doutorado, destinada a apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação 
propostos por Programas de Pós-Graduação stricto sensu, por meio da concessão de bolsas de 
Mestrado e Doutorado, visando a capacitação de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. 
A Professora esclareceu que se trata do novo modelo de distribuição de bolsas de mestrado e doutorado 200 
do CNPq, em que cada programa terá que apresentar um projeto para solicitar bolsas de mestrado e 
outro para as de doutorado, sempre com aderência às áreas definidas como prioritárias pelo CNPq, que 
passaram a incluir "projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para 
o desenvolvimento cientifico e tecnológico". Ou seja, a Professora acredita que o NPGAU tem boas 
chances de conseguir bolsas e destacou a importância de entender as expectativas da agência para a 205 
elaboração de seus projetos. O prazo para submissão de propostas se encerraria em 27 de agosto, 
mas o CNPq adiou esse prazo e irá disponibilizar novo formulário para o envio dos projetos, mas ainda 
não há definição sobre a nova data e o novo formulário. A Profa. Ana Paula Baltazar explicou também 
que, de acordo com a Chamada, “como critério da transição, visando à manutenção de um patamar 
adequado de bolsas será aplicado sobre as bolsas um percentual de manutenção” que seguirá a 210 
seguinte proporção: a) de 80% (oitenta por cento) das bolsas dos PPGs que possuem, atualmente, 
quota de até 10 bolsas de GM ou de GD; b) de 70% (setenta por cento) das bolsas dos PPGs que 
possuem, atualmente, quota de 11 a 20 bolsas de GM ou de GD; e; c) de 60% (sessenta por cento) das 
bolsas dos PPGs que possuem, atualmente, quota superior a 20 bolsas de GM ou de GD. Como o 
NPGAU tem 2 bolsas de Mestrado e 1 bolsa de Doutorado, o índice a ser aplicado, de 80%, significa 215 
que, no mínimo, está garantida essa cota e podem ser solicitadas bolsas além dessas, devidamente 
justificadas. A Profa. Ana Baltazar explicou também que esses índices só incidirão sobre as cotas que 
forem recolhidas no ano de apresentação dos projetos, o que não é o caso do NPGAU em 2020, pois 
houve remanejamento das duas bolsas que seriam recolhidas esse ano, sendo que o programa ainda 
manterá essas bolsas até que os alunos completem os prazos de defesa. A Profa. Ana Baltazar 220 
destacou que não houve aumento no número total de bolsas do CNPq como um todo, e, para conseguir 
novas bolsas, os programas terão que contar com os cortes de bolsas de outros programas para 
“disputá-las”. Finalizando, a Profa. Ana Paula Baltazar espera a divulgação das novas regras da 
Chamada para iniciar a elaboração dos projetos do NPGAU. ITEM 6. APROVAÇÃO DA FICHA DE 
AVALIAÇÃO DA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN DA CAPES. A Profa. Ana Paula 225 
Baltazar apresentou a Ficha de Avaliação da área de Arquitetura, Urbanismo e Design, aprovada pela 
CAPES no final de junho, ainda sem as colunas dos indicadores e das métricas para avaliação (que 
fazem parte da ficha, mas a CAPES optou por não aprovar os indicadores e métricas para nenhuma 
área neste momento). A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que a Ficha aprovada não reflete as 
discussões com os coordenadores dos programas que vêm ocorrendo desde o Seminário de Meio 230 
Termo, realizado em julho/2019, com a imposição de critérios de avaliação pela Coordenação da Área 
e/ou CAPES. Continuando, a Professora observou que três itens que aparecem nos critérios são 
especialmente preocupantes e devem ser amplamente discutidos pelo corpo docente do NPGAU. Um 
primeiro diz respeito ao planejamento estratégico do programa (que o NPGAU precisa construir, pois é 
item obrigatório); um segundo diz respeito à autoavaliação do programa (que também ainda não foi 235 
desenhada, mas cujos critérios precisam ser explicitados para essa avaliação); e o terceiro diz respeito 



 

 

à visibilidade, especificamente o website do programa (que tem uma série de itens obrigatórios que 
devem ser incluídos na página do NPGAU). O Colegiado discutiu amplamente a questão da avaliação 
da CAPES e decidiu convocar uma assembleia geral dia 31 de agosto (segunda-feira) de 14h às 17h, 
para discussão dos novos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação em Arquitetura, 240 
Urbanismo e Design propostos pela CAPES (que já serão implementados para a avaliação do 
quadriênio 2017-2020). A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que, antes da aprovação da Ficha de 
Avaliação, desde o ano passado, o Colegiado tem discutido a necessidade de realização de uma 
assembleia para discutir amplamente alterações no regulamento do NPGAU. No entanto, com a 
demanda pelo planejamento estratégico, não faz sentido implementar mudanças no regulamento antes 245 
da discussão do planejamento, que, possivelmente, vai ensejar outras alterações além das sinalizadas 
pelo Colegiado até o momento. A Professora destacou que o objetivo da assembleia é, além de levar 
ao conhecimento do corpo docente a nova Ficha de Avaliação, compreendendo como supostamente o 
NPGAU será avaliado, compartilhar com todos os principais problemas que teremos que enfrentar de 
imediato (ainda esse ano). A ideia é que, ao final da Assembleia sejam criadas comissões de trabalho, 250 
contemplando as três linhas de pesquisa, para ampliar o envolvimento de docentes e discentes tanto 
com o planejamento estratégico, quanto com a autoavaliação do programa e desenvolvimento do 
website. Essas comissões serão fundamentais para subsidiar o relatório a ser preenchido na plataforma 
Sucupira (cujos campos para avaliação de 2020, correspondentes à nova Ficha, ainda não foram 
implementados). O Colegiado sugeriu que, após uma apresentação prévia da Ficha de Avaliação, pela 255 
Coordenadora, fosse aberto um espaço para que as Profas. Denise Morado e Maria Lucia Malard 
apresentassem sua experiência, respectivamente, como membro da Comissão de Autoavaliação da 
Pós-graduação da UFMG, e parecerista ad hoc do processo de autoavaliação dos Programas de pós-
graduação da USP e USP São Carlos. Encerrando a discussão do item, a Profa. Ana Paula Baltazar 
comunicou que na próxima quarta-feira, a Congregação da Escola de Arquitetura vai se reunir e deverá 260 
aprovar a Resolução de Ética em Pesquisa do NPGAU. O Prof. Maurício Campomori, Diretor da Escola 
de Arquitetura, disse que, com a aprovação da Congregação, irá levar a discussão para a Reitora, PRPq 
e PRPG com o intuito de modificar a atual Resolução de ética da UFMG. ITEM 7. SELEÇÃO CHAMADA 
INTERNA NPGAU 04/2020 - IMAGENS PARA O SITE DO NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar 
apresentou as fotos inscritas na Chamada Interna lançada com o objetivo de selecionar imagens para 265 
o site relacionadas às pesquisas desenvolvidas no NPGAU, contribuindo com a sua divulgação. O 
Colegiado aprovou todas as fotos inscritas, que representam uma boa diversidade do Programa, que 
serão inseridas, randomicamente, na página de abertura do site do NPGAU. O Colegiado decidiu que 
as inscrições de novas fotos passam a ser recebidas em regime de fluxo contínuo, e passarão a integrar 
o conjunto de imagens do site do NPGAU. Nesse momento, o Prof. Altamiro Bessa pediu licença para 270 
se retirar da reunião. ITEM 8. Exame de Seleção/2021 – discussões preliminares. O item foi retirado 
de pauta para discussão posterior. ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. A) Disponibilização do arquivo 
das teses e dissertações no Repositório da UFMG. O Prof. André Dangelo comentou que a tese de 
sua orientanda Patrícia Urias não foi disponibilizada pela estudante para acesso público em meio digital 
e disse que, no seu entendimento, essa disponibilização deveria ser obrigatória para os estudantes, 275 
principalmente àqueles contemplados com bolsas de estudos, que é o caso da aluna. A Profa. Ana 
Paula Baltazar esclareceu que a disponibilização do arquivo é direito do autor do trabalho, e disse que 
concordava com a opinião do Prof. André Dangelo e que iria consultar os órgãos competentes da UFMG 
sobre a possibilidade de ser incluída no Regulamento do NPGAU a obrigatoriedade de divulgação virtual 
das teses e dissertações. B) Ampliação da disciplina Teoria crítica da arquitetura. A Profa. Silke 280 
Kapp encaminhou correspondência ao Colegiado em 30/07/2020, solicitando a ampliação da disciplina 
Teoria crítica da arquitetura, ofertada no primeiro semestre de 2020 sob sua responsabilidade, num 
segundo módulo, de 30 h, justificada pela dinâmica da oferta da disciplina na modalidade remota, com 
a adoção de métodos de leitura e discussão mais minuciosos, que necessitam de um módulo adicional 
de carga horária. A Professora esclarece que todos os alunos matriculados estão de acordo com a 285 
matrícula nesse segundo módulo. O Colegiado aprovou a solicitação. Aproveitando a discussão do 
tema, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que foi divulgado o novo calendário letivo, remanejado, de 
2020, aprovado pelo CEPE em 09/07/2020, com o início do segundo semestre letivo em 31 de 
novembro. A Professora sugeriu que o calendário letivo do segundo semestre do NPGAU iniciasse em 
1º de novembro, considerando que as bolsas de estudo prorrogadas em função da pandemia do CoViD-290 
19 estarão disponíveis a partir dessa data, e para aproximar o calendário do NPGAU com o calendário 
da graduação. O Colegiado aprovou a sugestão. A Profa. Ana Paula Baltazar disse que irá enviar 
correspondência aos professores que propuseram disciplinas para o segundo semestre para 
readequarem seus calendários considerando o início do semestre em novembro para aprovação do 
quadro de oferta de disciplinas do 2/2020 na próxima reunião do Colegiado. Finalizando a discussão do 295 



 

 

item a Profa. Ana Paula propôs ao Colegiado reavaliar a decisão de não abrir vagas para disciplinas 
isoladas no 2/2020, conforme aprovado em reunião anterior, considerando que tem recebido demanda 
de alunos de outros estados para cursar as disciplinas pela facilidade de acesso ao seu formato remoto. 
Considerando a dificuldade de operacionalização administrativa do processo e de gerenciamento da 
cobrança da taxa de matrícula devida pelos alunos de disciplina isolada, o Colegiado decidiu manter a 300 
decisão de não abrir vagas para disciplinas isoladas no 2/2020. C) Chamada Interna para demanda 
de auxílios financeiros. O Colegiado aprovou a divulgação de Chamada Interna para demanda de 
auxílio financeiro para atividades previstas para os meses de dezembro/janeiro/fevereiro, com 
inscrições do primeiro ao último dia útil de agosto. D) Solicitação de compra de livro. O Colegiado 
aprovou a solicitação do Prof. Altamiro Bessa para a compra do livro Direito de Paisagem. Aspectos 305 
jurídicos e interdisciplinares. Maraluce Maria Custódio, Fernando Barotti dos Santos, Maria Flávia 
Cardoso Máximo (orgs.). Editora D’Plácido. Belo Horizonte, 2020, com a seguinte justificativa: “Trata-
se de uma obra coletiva organizada pela Pós-graduação em Direito Ambiental da Faculdade Dom 
Helder Câmara, que explora a interdisciplinaridade dos estudos da paisagem, para construir e ressaltar 
esse objeto que dentro do espaço jurídico que ainda se encontra incipiente: o direito à Paisagem. Desse 310 
livro participam três professores do NPGAU, eu, Celina e Flávio, o que, a meu juízo, é expressão do 
pensamento paisagístico plural e consistente que temos construído aqui, em diálogo com outros campos 
e instituições”. Com relação à chamada para compra de livros divulgada em junho, a Profa. Ana Paula 
informou que está aguardando a justificativa da Profa. Natacha Rena para a aquisição dos livros por ela 
sugeridos e a indicação do Prof. Frederico Canuto dos livros da listagem enviada que seriam prioritários 315 
para a compra nesse momento. O Prof. Frederico Canuto declarou que está declinando do pedido em 
função do alto preço dos livros sugeridos. O Colegiado decidiu estabelecer o prazo de uma semana 
para a Profa. Natacha Rena se manifestar a respeito da justificativa de aquisição dos exemplares 
sugeridos. Após, a listagem aprovada pelo Colegiado será encaminhada para compra. Nada mais 
havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e eu, Maria Paula 320 
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, 3 de agosto de 2020. 
  


