
 

 

Ata da 10ª/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 5 de 
outubro 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. Convidada Profa. Renata Moreira Marquez. Constatado 
quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou a reunião solicitando inversão de pauta para 
convidar a Profa. Renata Moreira Marquez para apresentar o ITEM 13. OUTROS ASSUNTOS – Dossiê 
de candidatura a notório saber de Joelson Ferreira de Oliveira. A Profa. Renata Marquez esclareceu 10 
que, considerando a aprovação da Resolução Complementar Nº 01/2020, do Conselho Universitário, 
em 28 de Maio de 2020, que regulamenta o reconhecimento de Notório Saber na UFMG, gostaria de 
apresentar para análise do Colegiado do NPGAU o dossiê da candidatura à Notório Saber do mestre 
Joelson Ferreira de Oliveira, considerando a coerência e pertinência da área de atuação do candidato 
com as linhas de pesquisa do Programa. A Professora esclareceu que o dossiê foi elaborado pela Prof. 15 
Dra. Rosângela de Tugny, ex-professora da UFMG e atual professora da UFSB, com quem o mestre 
Joelson tem relação de pesquisa, ensino e extensão. A Profa. Renata Marquez relatou que, na UFMG, 
conheceu o mestre Joelson em sua atuação na Formação Transversal em Saberes Tradicionais, 
especificamente em um dos módulos da disciplina Políticas da Terra, na qual atuou como professora 
parceira, em 2018. Disse que o memorial apresentado pela Professora Rosângela de Tugny apresenta 20 
a rica trajetória de trabalho, pesquisa e articulação social do mestre Joelson, bem documentada, com o 
mérito de uma estrutura clara que fundamenta e comprova a produção intelectual de mestre Joelson 
por meio de textos dele próprio (citações de um livro no prelo no INCTI/UnB), artigos sobre o mestre 
(textos, reportagens e vídeos) e cartas de apoio à sua titulação (colaboradores e professores que com 
ele atuaram ou atuam). Esclareceu ainda que o Prof. Dr. Spency Pimentel, professor na UFSB, que 25 
realiza acompanhamento etnográfico da Teia dos Povos desde 2015, faz uma carta de apresentação 
para o dossiê, reconhecendo a ação do mestre Joelson como “uma espécie de think tank popular” – de 
forte teor crítico – sobre as ações de “desenvolvimento” no sul da Bahia. Além disso, destaca que o 
mestre é detentor de um pensamento que une teoria e prática com ação educativa, propondo 
especificamente uma pedagogia sócio-espacial em curso na região do cacau no entorno de Ilhéus-30 
Itabuna (BA) há mais de 20 anos. Ressalta, ainda, que mestre Joelson foi eleito representante dos 
movimentos sociais da região no Conselho Estratégico-Social da UFSB. Sua proposta política tem a ver 
com a ideia de união negra-indígena-popular que dá base à constituição da Teia dos Povos, discussão 
contemporânea que reúne áreas como a Educação, a Antropologia, a Geografia, a Agroecologia, a 
Arquitetura e a Sociologia. Suas ideias alternativas aos modelos tradicionais de ensino, por meio de 35 
projetos como as Quatro Escolas da Teia, têm equivalência com teorias acadêmicas como “ecologia de 
saberes”, “descolonização epistêmica” e “pragmáticas cosmopolíticas”. A ideia de que o assentamento, 
a floresta, o rio, a roça, o quintal – o território – é a escola, gerou a proposta das quatro escolas: Escola 
do Arco da Flecha e do Maracá, dos povos indígenas; Escola dos Quilombos, Terreiros e Tambores, do 
povo preto; Escola das Águas e da Marés, das comunidades pesqueiras; e a Escola da Floresta, do 40 
Cacau e do Chocolate, dos assentamentos e comunidades rurais. A Profa. Renata Marquez esclareceu 
que as escolas desenvolvem parcerias com várias instituições, cursos de graduação e especialização 
– UFSB, UNEB, IFBaiano, EPAEEB –, articulando povos e grupos do campo e periferias da cidade em 
torno da defesa de territórios, da solução de conflitos socioambientais e da construção de processos de 
transição agroecológica. Em votação, o Colegiado aprovou por unanimidade a recomendação do título 45 
de Notório Saber ao mestre Joelson Ferreira de Oliveira, que será encaminhado para apreciação da 
Câmara de Pós-graduação da UFMG. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão 
o item relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 9ª/2020 reunião do Colegiado, 
realizada em 14/09/2020. Continuando, foram colocados em discussão os itens de pauta da ORDEM 
DO DIA: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado 50 
homologou a Ata de reapresentação da Defesa de Dissertação de Evandro Luis Alves, cujo trabalho 
intitulado A PROBLEMÁTICA URBANA BRASILEIRA DIANTE DA “OUTRA ECONOMIA”: 
considerações metodológicas sobre a apropriação do debate da economia popular solidária pela teoria 
crítica urbana foi reapresentado no dia 31 de agosto de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso 55 
(orientadora - EA-UFMG), Harley Silva (UFPA) e Sibelle Cornélio Diniz da Costa (CEDEPLAR-UFMG). 
O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Mestrado de Juliana Godoy Corrêa de 
Araújo cujo trabalho intitulado O planejamento urbano de Brumadinho/MG frente os conflitos 
socioambientais causados pela mineração foi apresentado no dia 30 de setembro de 2020, por 



 

 

videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 60 
Elisângela de Almeida Chiquito (orientadora - EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e 
Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação 
de Doutorado de 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 foi apresentado no dia 25 de agosto de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 65 
Examinadora constituída pelos Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora - EA-UFMG), 
Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG), Marcos Tognon (UNICAMP), Alex Fernandes Bohrer (IFMG-
Ouro Preto) e Luiz Alberto Freire (UFBA). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS 
DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado referendou a aprovação das seguintes Comissões 
Examinadoras: Defesa de Tese: Conforme discutido na última reunião, foi aprovada a inclusão da Profa. 70 
Maria Sueli Rodrigues de Sousa, da UFPI, na Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Joviano 
Gabriel Maia Mayer, que passa a ser constituída pelos Professores Doutores Natacha Silva Araújo 
Rena (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão 
Lopes (EA-UFMG), Maria Sueli Rodrigues de Sousa (UFPI), Rosângela Janja Costa Araújo [Mestra 
Janja]- UFBA) e Antônio Bispo dos Santos [Mestre Nêgo Bispo]. Defesa de Dissertação: Renata Salas 75 
Soares, cujo trabalho intitulado Possibilidades de uma Arquitetura Reversa a partir da leitura das 
ocupações urbanas será apresentado no dia 6 de novembro de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Ana 
Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG) e Gisela Barcellos de Souza (EA-UFMG) e Professora Mestre Kênia 
de Souza Barbosa (UNILESTE). Mariana Barbosa Miranda Borel, cujo trabalho intitulado Políticas 80 
públicas de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo: práticas na direção da autonomia será 
apresentado no dia 30 de outubro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp (EA-
UFMG), João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP) e Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG). 
Janaína Lisiak de França, cujo trabalho intitulado O limiar em disputa: produção do espaço litorâneo 85 
de Salvador (BA) será apresentado no dia 15 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Paola Berenstein Jacques (UFBA) e Luiz Antônio de Souza 
(UFBA) . Natália de Sousa Moura, cujo trabalho intitulado Invocação para o fim: o sertão como arquivo 
será apresentado no dia 7 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 90 
Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) 
e Gabriela Leandro Pereira (UFBA). Gabriela Matos de Lima Casadei, cujo trabalho será apresentado 
no dia 11 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Frederico Canuto (orientador-EA-UFMG), Junia Cambraia Mortimer (UFBA) e Fernando 
Antonio Resende (UFF). Qualificação de Mestrado: Fernanda Comparth Pinheiro Oliveira, cujo 95 
trabalho intitulado Memória à deriva: a reconstrução de uma história de luta, mobilização e participação 
dos moradores do bairro Lindéia a partir de narrativas orais será apresentado no dia 13 de outubro de 
2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto 
(orientador - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Glauco Bruce Rodrigues (UFF). 
Daniel Henrique Souza Taranto cujo trabalho intitulado Ocupações Urbanas: luta por moradia e 100 
construção de cidadania será apresentado no dia 30 de outubro de 2020, por videoconferência, perante 
a seguinte Comissão: Professores Doutores Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), 
Frederico Canuto (EA-UFMG) e Viviane Zerlotini (PUC MG). Maria Emília Senra Toledo cujo trabalho 
intitulado O desenho do canteiro será apresentado no dia 12 de novembro de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Marcela Silviano Brandão Lopes 105 
(orientadora - EA-UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG) e Simone Tostes (IFMG). Luiz 
Felipe Velloso Leal cujo trabalho intitulado Arquitetura e transformação social: seria possível uma 
assessoria problematizadora? será apresentado no dia 28 de outubro de 2020, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-
UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Liza Andrade (FAU-UnB). Com relação à banca 110 
examinadora do estudante, a Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a Profa. Denise Morado exerce 
formalmente a orientação do estudante, mas não participará da banca, que será presidida pela Profa. 
Marcela Brandão, orientadora informal do aluno, conforme solicitação da Profa. Marcela. A Profa. Ana 
Paula Baltazar esclareceu que a substituição do orientador na banca examinadora está prevista 
somente para a defesa de tese e de dissertação, mas entende que essa possibilidade deve se aplicar 115 
também às qualificações, com a aprovação ad referendum da situação no caso da Qualificação do 
estudante Luiz Felipe Leal, sugerindo incluir esse item na discussão da atualização do Regulamento do 
NPGAU. O Colegiado referendou a decisão. Em seguida, o Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 



 

 

solicitou aprovação para a composição da Comissão Examinadora da Qualificação de Mestrado de 
Tiago Amaral da Silva cujo trabalho intitulado Representação à Contrapelo: Representação de 120 
arquitetura e interfaces na produção material do espaço será apresentado no dia 16 de dezembro de 
2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Roberto Eustaáquio 
dos Santos (orientador - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Silke Kapp (EA-
UFMG) e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP). O Colegiado aprovou a composição da banca 
examinadora. ITEM 3. Homologação Orientações – Designação de orientação dos calouros e 125 
mudança de orientação de Elisa Porto Milagres. O Colegiado aprovou a designação da orientação 
dos alunos ingressos no NPGAU no segundo semestre letivo de 2020, abaixo relacionada: 
 
MESTRADO: 

Aluno 
Orientador 
Prof/a. 

Observação 

Ana Paula Pitzer Angelo 
José Cabral /  
Ana Paula Baltazar 

Profa. Ana Baltazar assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 

André Siqueira de Mendonça Ana Paula Baltazar   

Carolina de Oliveira Almeida Denise Morado   

Carolina Luisa Fonseca Ribeiro  
Roberto E. dos 
Santos 

  

Caroline Cristiane Rocha Roberto Monte-Mór   

Emídio Dias Maciel e Souza José Cabral   

Érick Aparecido de Lacerda 
Jupira Mendonça / 
Elisângela Chiquito 

Profa. Elisângela assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 

Fernanda Lima Bandeira de Mello João Tonucci   

Fernanda Meniconi Barbabela Raquel Garcia   

Fernando da Silva Soares Silke Kapp   

Gabriela Moulin Mendonça Renata Marquez   

Isabela Oliveira Izidoro Renata Marquez   

José Camilo Carlos Júnior Silke Kapp   

Júlia Carvalho Passos Paula Barros   

Larissa Guimarães Reis Maurício Campomori   

Leonardo Bedê Lotti Elisângela Chiquito   

Letícia Bedendo Campanha Pires Vanessa Brasileiro   

Luísa Lopes Greco Frederico Canuto   

Maria Luiza Conrado de Niemeyer 
Soares Carneiro Chaves 

Paula Barros   

Mariana Almeida Ventura Rogério Palhares   

Mariana Bubantz Fantecelle 
Roberto Monte-Mór / 
Rogério Palhares 

Prof. Rogério assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 



 

 

Renata Nogueira Morais Costa 
Roberto Monte-Mór / 
Paula Barros 

Profa. Paula assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 

Rosiele Fraga Nogueira da Matta Raquel Garcia   

Thais Eugênia Lobo e Silva  
Jupira Mendonça / 
Elisângela Chiquito 

Profa. Elisângela assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 

Thais Matos Moreno Silke Kapp   
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DOUTORADO: 

Aluno 
Orientador 
Prof/a. 

Observação 

Bruno Fernandes Magalhães Pinheiro 
de Lima 

Denise Morado  

Cíntia de Freitas Melo Ana Paula Baltazar  

Everton Jubini de Merícia Frederico Canuto  

Gabriel de Sousa Castro 
José Cabral /  
Maria Lúcia Malard 

Profa. Maria Lúcia assumirá a 
orientação no 1º semestre de 
2021 

Gustavo Henrique Campos de Faria Renato César  

Helena Marchisotti de Souza Renata Marquez  

Hugo Alkmim de Matos 
Roberto E. dos 
Santos 

 

Luiz Carlos Nistal Ana Paula Baltazar  

Manuela Cristina Rêgo de Carvalho Natacha Rena  

Marcel Claudio Sant'Ana 
Roberto Monte-Mór / 
Rogério Palhares  

Prof. Rogério Palhares 
assumirá a orientação em 
2022 

Márcia Câmara Bandeira de 
Figueiredo 

Vanessa Brasileiro  

Marina Vale Viegas Celina Borges  

Mikael José Guedes Alves Celina Borges  

Pamela da Silva Ferreira 
Roberto E. dos 
Santos 

 

Thiago Barbosa de Campos Roberto Monte-Mór  

 
 
Finalizando a discussão do item, o Colegiado aprovou a mudança de orientação da mestranda Elisa 135 
Porto Marques, que passa a ser exercida pela Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso em substituição à 
Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, com a concordância das partes envolvidas. ITEM 4. Solicitações 
de prorrogação de prazo de conclusão do curso. O Colegiado avaliou os seguintes pedidos de 
prorrogação de prazo de defesa de tese/dissertação, conforme discutido e aprovado em reunião do 
Colegiado de 04/05/2020, com as seguintes deliberações, aprovadas em caráter excepcional, 140 
considerando as restrições advindas do isolamento social imposto pela pandemia de COVID19 e 
justificativas específicas apresentadas pelos estudantes: (i) mestrando Rodrigo Rocha de Freitas: 



 

 

prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 30/11/2020 por motivo de saúde. (ii) mestranda 
Alícia Maria Pires Nunes: prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação até 30/11/2020 para 
finalizar, com qualidade, o texto do trabalho. (iii) doutorando Flávio José Rodrigues de Castro: 145 
prorrogação do prazo de Defesa de Tese até 27/11/2020 para entrega do texto à banca examinadora 
com a antecedência necessária. (iv) doutoranda Elisângela Batista da Silva: prorrogação de 5 dias no 
prazo de entrega do trabalho, resguardado o prazo estabelecido para a defesa da tese até o final de 
outubro de 2020. (v) doutoranda Natália Achcar Monteiro Silva: prorrogação do prazo de Defesa de 
Tese até 30/06/2021 por motivo grave de saúde. ITEM 5. REQUERIMENTOS DISCENTES: A) 150 
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. A estudante Carolina Luisa Fonseca Ribeiro, aprovada para 
entrada no mestrado no segundo semestre de 2020, encaminhou correspondência datada de 
25/09/2020, com anuência do orientador designado, Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos, solicitando 
em caráter excepcional o aproveitamento de dezenove créditos cursados no mestrado do NPGAU em 
2011/2012, do qual foi desligada por decurso de prazo em razão de problemas de ordem pessoal. O 155 
Colegiado aprovou o requerimento. A mestranda Maria Emilia Senra Toledo encaminhou requerimento 
datado de 23/09/2020, com anuência de sua orientadora, Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes, para 
o aproveitamento dos créditos da disciplina de Formação Transversal: Territórios populares III: 
Exposição – UNI086 – 60 horas/04 créditos, cursada no 1º semestre de 2019 com aproveitamento 100, 
conceito A. O Colegiado deferiu o aproveitamento da disciplina na forma de “Atividades Acadêmicas de 160 
Pós-graduação” – 3 créditos (máximo permitido pelo Regulamento do NPGAU). B) Produção 
Acadêmica. O Colegiado aprovou os requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo 
doutorando Joviano Gabriel Maia Mayer em (i) MAIA MAYER, Joviano Gabriel e SANTOS, Antônio 
Bispo dos. Início, meio, início. Revista Indisciplinar UFMG, V. 6, n. 1, ano 2020 (aceito para publicação). 
(ii) MAIA MAYER, Joviano Gabriel. Ativismo cartográfico, autogestão e o comum urbano. Revista 165 
Interfaces. Revista de extensão da UFMG, volume 8 / n. 2, janeiro – junho, 2020, páginas 331-375. 
ITEM 6. PARTICIPAÇÃO DO PROF. MARCELO MAIA NA DISCIPLINA OFERTADA PELA PROFA. 
NATACHA RENA NO 2/2020. A Profa. Natacha Rena encaminhou a programação da disciplina que vai 
ofertar, juntamente com o Prof. Marcelo Maia, do Departamento de Urbanismo, no segundo semestre 
de 2020, Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Geopolítica e disputas territoriais contemporâneas, 170 
em formato de Webinário com convidados que enviarão textos (artigos e livros) próprios com 
antecedência para leitura anterior às aulas. O Colegiado aprovou a participação do convidado e discutiu 
amplamente a questão da oferta de disciplinas sob a forma de seminários e decidiu expedir Resolução 
estabelecendo que a oferta de disciplinas de Tópicos em arquitetura e urbanismo sob a forma de 
seminários, independente de sua carga horária e da participação de professores convidados, requer a 175 
presença do professor credenciado do NPGAU, responsável pela disciplina, em todas as suas 
atividades integrantes. ITEM 7. CANCELAMENTO DA OFERTA DA DISCIPLINA QUE SERIA 
MINISTRADA PELA PROFA. RAQUEL GARCIA NO 2/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar comunicou 
o cancelamento da disciplina que seria ofertada pela Profa. Raquel Garcia Gonçalves no segundo 
semestre letivo de 2020, a pedido da professora, por motivo de saúde: Planejamento, gestão das 180 
cidades e manifestações coletivas – URB806 – 45 horas/03 créditos. ITEM 8. DOSSIÊ – RECURSO 
RESULTADO SELEÇÃO/DOUTORADO – WESLEY MEDEIROS. A Profa. Ana Paula Baltazar 
apresentou o dossiê (anexo) sobre o recurso impetrado pelo candidato Wesley da Silva Medeiros 
questionando o resultado do Exame de Seleção/2020 – Doutorado. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou 
o histórico do recurso impetrado pelo candidato em 17/09/2020, requerendo “uma resposta consistente 185 
sobre a nota obtida no projeto de pesquisa” e questionando o fato de o resultado ter sido divulgado com 
troca das notas nas colunas relativas às duas etapas da seleção, fazendo alusão à possibilidade de 
acionar a Justiça Federal solicitando novo processo seletivo. A Profa. Ana Paula esclareceu que a 
Banca Examinadora da Seleção se reuniu e elaborou em 21/09/2020 a resposta ao candidato elencando 
observações sobre o desempenho do candidato na arguição do projeto de pesquisa de tese, segundo 190 
os critérios estabelecidos no Edital de Seleção. Juntamente com a coordenação do NPGAU 
esclareceram também que o erro formal na divulgação do resultado do processo seletivo não alterou 
nem a nota final atribuída aos candidatos e nem a situação de aprovação/reprovação dos concorrentes. 
Concluindo a resposta ao candidato, a “Banca Examinadora rejeita comentários de fontes apócrifas, 
bem como acusações infundadas presentes no recurso e em e-mails enviados ao NPGAU. Pelo 195 
exposto, a Banca Examinadora mantém as notas e a decisão relativa à reprovação do candidato”. A 
Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que iria aguardar a aprovação do Colegiado para encaminhar a 
resposta ao candidato, mas, em 24/09/2020, o estudante Wesley Medeiros enviou email comunicando 
que “podem desconsiderar o recurso. Mesmo se fosse deferido não tenho mais interesse no programa. 
Nem em levar esta inconsistência clara, evidente e sem fundamentação a diante”. O Colegiado apreciou 200 
o dossiê do recurso do candidato, encaminhado juntamente com a convocação da reunião, referendou 



 

 

a resposta da Banca Examinadora e decidiu encaminhar correspondência ao candidato Wesley da Silva 
Medeiros informando que “o Colegiado deliberou por acatar sua solicitação de desconsiderar o recurso 
impetrado contra o resultado final do Exame de Seleção Doutorado/2020, contida em sua 
correspondência eletrônica datada de 24/09/2020”. ITEM 9. DISCUSSÃO SOBRE O EXAME DE 205 
SELEÇÃO/2021. O Colegiado discutiu amplamente sobre o Exame de Seleção para entrada no 
segundo semestre letivo de 2021 para o preenchimento de 15 vagas para o Doutorado e 25 vagas para 
o Mestrado com as seguintes deliberações: (i) encaminhar correspondência eletrônica aos docentes 
solicitando a atualização de seus termos de referência de pesquisa e consultando sobre o número de 
vagas de orientação que pretendem ofertar no processo seletivo, aprovando a possibilidade de abertura 210 
de vagas e divulgação dos termos de referência de pesquisa dos seguintes professores colaboradores 
que estão com dois orientandos ativos, mas têm a perspectiva de credenciamento na modalidade 
permanente em 2021: Marcela Brandão, Paula Barros, Elisângela Almeida e Rogério Palhares. (ii) 
deliberar à Coordenação uma conversa com os Profs. Ana Clara Mourão, Stéphane Huchet e Natacha 
Rena para definição de demandas e compromisso dos professores com o NPGAU. (iii) incluir na 215 
arguição dos candidatos do doutorado a apresentação de sua trajetória acadêmica e profissional, 
baseada no currículo Lattes completo e em portifólio a ser entregue pelos candidatos contendo duas 
produções consideradas mais relevantes. (iv) manter o formato virtual para a prova escrita do mestrado. 
Nesse momento, o Prof. André Dangelo pediu licença para se retirar da reunião. Considerando a 
necessidade de definição das referências bibliográficas da prova escrita, o Colegiado passou a discutir 220 
sobre a designação das Bancas Examinadoras da Seleção, decidindo pela consulta/convite aos 
seguintes professores: DOUTORDO: Stéphane Huchet, Ana Clara Mourão Moura, Flávio de Lemos 
Carsalade e Roberto Luís de Melo Monte-Mór. MESTRADO: Rogério Palhares Zschaber de Araújo, 
Marcela Silviano Brandão Lopes, Vanessa Borges Brasileiro e Rita de Cássia Lucena Velloso. A Profa. 
Ana Paula Baltazar disse que a definição do Edital de Seleção depende da divulgação do calendário 225 
acadêmico da UFMG para 2021 e início do cadastro de alunos para o segundo semestre letivo, e que 
o ideal é que o segundo semestre letivo do NPGAU se inicie em agosto ou, no mais tardar, setembro. 
Finalizando a discussão do item, a Profa. Ana Paula Baltazar propôs a realização da reunião de boas 
vindas da Coordenação/Colegiado com os calouros no dia 26 de outubro e solicitou o envio de 
sugestões para a atualização do Manual do Estudante/versão 2020. ITEM 10. RITA VELLOSO NA 230 
DIRETORIA DA ANPARQ. A Profa. Ana Paula Baltazar comunicou que a Profa. Rita de Cássia Lucena 
Velloso vai compor a diretoria da ANPARQ - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Arquitetura e Urbanismo na gestão 2021-2022 na qualidade de secretária executiva. A Profa. Rita 
Velloso encaminhou, para conhecimento, a composição completa da Diretoria: 
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Diretoria executiva Diretoria Conselho Fiscal 

Ricardo Trevisan (FAU-UnB) 
Presidente 

Miguel Antônio Buzzar (IAU-USP) 
Ana Cláudia Duarte Cardoso 
(UFPA) 
Ethel Pinheiro Santana (PROARQ-
UFRJ) 

Angela Gordilho (FAUFBA) 
Margareth Pereira (PROURB-
UFRJ) 
Sérgio M. Marques (PROPAR-
UFRGS) 

Rita de Cássia Lucena Velloso 
(UFMG) 
Secretária executiva 

Luciana Saboia (FAU-UnB) 
Tesoureira 

Ana Gabriela Godinho (UPM) 
Suplente 

George Dantas (UFRN) 
Suplente 

 
 

Coordenador Prêmio ANPARQ (2022): Marcio Cotrim (UFBA) 

Secretário local: Valmor Chagas (FAU-UnB) 
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ITEM 11. LAYOUT SALA NPGAU (SECRETARIA, REUNIÃO, AMBIENTE COLETIVO). A Profa. Ana 
Paula Baltazar informou que recebeu correspondência da Comissão de Espaço Físico da Escola de 
Arquitetura informando que a Escola contratou uma empresa especializada para elaboração de um 
projeto de reformulação da rede de computadores cabeada e wifi, de modo a atender, de forma eficiente, 
a demanda da comunidade acadêmica da Unidade. Para execução do serviço, a contratante deverá 245 
fornecer, dentre outros, o layout das instalações e os dados dos equipamentos a serem instalados. 
Nesse sentido, a Comissão solicita o envio do layout das salas, gabinetes e/ou laboratórios com a 
indicação da localização dos computadores e os pontos de rede necessários. A Profa. Ana Paula 
Baltazar solicitou sugestões para atendimento da demanda com relação à Sala do NPGAU, incluindo 
Secretaria, Sala de Reunião e ambiente coletivo. A representante discente Valéria França se 250 



 

 

comprometeu a responder a demanda juntamente com os alunos do NPGAU. ITEM 12. RESULTADO 
DO PRÊMIO CAPES DE TESES. A Profa. Ana Paula comentou sobre o resultado do Prêmio Capes de 
Teses, edição 2020, e informou sobre os trabalhos de uma comissão de coordenadores de Programas 
da área (que ela participa) para propor os critérios para o processo de avaliação quadrienal a partir da 
nova ficha. Nesse momento, o Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos pediu licença para se retirar da 255 
reunião   . ITEM 13. OUTROS ASSUNTOS. A) Site do NPGAU. O Prof. Frederico Canuto, membro da 
Comissão encarregada de apresentar proposta de atualização do site do NPGAU apresentou o 
resultado das reuniões já realizadas pela Comissão, com a meta de apresentação da proposta final em 
março de 2021. A Secretária do NPGAU, Maria Paula Berlando, esclareceu que, para a avaliação 
quadrienal da CAPES, a equipe técnica da agência produz “fotos” dos sites dos programas em 31 de 260 
dezembro, do ano de encerramento do quadriênio, data de referência dos relatórios anuais, e a 
avaliação dos sites é feita com base nessas “fotos”. Assim, as providências para a atualização do site 
precisam levar em conta que o site deve estará atualizado em 31/12/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar 
fez algumas considerações sobre as propostas apresentadas pelo Prof. Frederico Canuto e destacou a 
importância de a atualização do site atender os itens constantes da Ficha de Avaliação no que diz 265 
respeito à avaliação da página web dos Programas. A Professora sugeriu também consulta ao site dos 
Programas avaliados com conceito 6 na última avaliação da CAPES e outros Programas referência da 
Área. O Prof. Frederico Canuto consultou sobre a possibilidade de contratação de prestador de serviço 
para colaborar com a parte de programação do site. A Profa. Ana Paula Baltazar disse que a contração 
seria possível, mas o NPGAU só terá recurso disponível para o pagamento do prestador do serviço em 270 
2021, com a verba arrecadada com a taxa de inscrição no exame de seleção. Foi ressaltado que para 
a contratação de um colaborador, seria preciso que o conteúdo do site já estivesse definido. B) Cota 
de bolsas de estudos. A representante discente Valéria França questionou sobre a divulgação do 
número de bolsas de mestrado e doutorado que estarão disponíveis para distribuição aos novos alunos 
do curso. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o NPGAU não vai fazer a divulgação desses 275 
números para os alunos considerando a indefinição das agências de fomento quanto ao quantitativo e 
à manutenção das bolsas de estudos. Informou que, na situação de momento, o NPGAU terá, no 
Doutorado, uma bolsa da FAPEMIG e uma bolsa da CAPES disponíveis em novembro, sendo a bolsa 
CAPES, proveniente da conversão de recursos de custeio, com vigência até fevereiro de 2021, e uma 
bolsa da FAPEMIG disponível em dezembro. No Mestrado, serão duas bolsas da FAPEMIG e seis 280 
bolsas da CAPES disponíveis em novembro, sendo uma bolsa CAPES, proveniente da conversão de 
recursos de custeio, com vigência até fevereiro de 2021. 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, 5 de outubro de 285 
2020. 


