
 

 

Ata da 11ª/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 11 de 
novembro 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 10ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 05/10/2020. Em seguida, foram colocados em 
discussão os demais itens da pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E 10 
QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata de Defesas de Tese de Luiz Felype Gomes de 
Almeida, cujo trabalho intitulado Das narrativas planificadoras às práticas espaciais: expressões, 
inflexões e oposições no rural e no urbano da Índia pós independência foi apresentado no dia 29 de 
setembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Roberto 
Luís de Melo Monte-Mór (orientador – FACE-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Clélio 15 
Campolina Diniz (FACE-UFMG), Rainer Randolph (IPPUR-UFRJ), Harley Silva (UFPA) e Dr. Felipe 
Nunes Coelho Magalhães. O Colegiado homologou as seguintes Atas de Defesas de Dissertação: Sofia 
Santos Lages, cujo trabalho intitulado Industrialização, parcelamento do solo e metropolização: o 
processo de estruturação urbana recente do Vetor Oeste da RMBH foi apresentado no dia 28 de 
setembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Jupira 20 
Gomes de Mendonça (orientadora - EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG), 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Dr. Felipe Nunes Coelho Magalhães. Raquel 
Elizabeth Byrro Oliveira, cujo trabalho intitulado Dossiê de Ausência: O patrimônio arquitetônico 
urbano em condição de vacância na região central de Belo Horizonte foi apresentado no dia 29 de 
setembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Vanessa 25 
Borges Brasileiro (orientadora - EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG) e Tito Flávio 
Rodrigues de Aguiar (UFOP). Bernardo Santiago Hauck Teixeira, cujo trabalho intitulado “Raffaello 
Berti: arquiteto, compagno immigrato” foi apresentado no dia 8 de outubro de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro 
(orientadora - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Marcos Tognon (UNICAMP). Marina 30 
Lima Carrara, cujo trabalho intitulado Plano Howyan de Juiz de Fora: técnica, proselitismo e politicagem 
na Primeira República foi apresentado no dia 8 de outubro de 2020, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), André Guilherme 
Dornelles Dangelo (EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG), Tito Flávio Rodrigues de 
Aguiar (UFOP) e Fernanda do Nascimento Thomaz (UFJF). Mariana Barbosa Miranda Borel, cujo 35 
trabalho intitulado Políticas públicas de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo: práticas na 
direção da autonomia foi 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). O Colegiado homologou as seguintes Atas de Qualificação de Mestrado: Fernanda 40 
Comparth Pinheiro Oliveira, cujo 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 foi 
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). Luiz Felipe Velloso Leal, cujo trabalho intitulado Arquitetura 45 
e transformação social: seria possível uma assessoria problematizadora? foi 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). Elisa Porto Marques, cujo trabalho intitulado Miragem, Morada, Mirada: a 
experiência cotidiana da natureza foi apresentado no dia 29 de outubro de 2020, por videoconferência, 50 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-
UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-
UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS 
EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a designação das 
seguintes bancas examinadoras: DEFESA DE TESE: Lessandro Lessa Rodrigues, cujo trabalho 55 
intitulado A grande indústria e seu impacto sobre a estrutura urbana e a governança local: o caso de 
Betim/MG será apresentado no dia 18 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (orientadora – EA-UFMG), Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG), Marcelo Gomes Ribeiro 



 

 

(IPPUR-UFRJ), Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva (UFRN) e Dra. Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira 60 
França (UFMG). Raquel Tomanik, cujo trabalho intitulado A cidade, seus muros e suas leis: 
controvérsias jurídicas e urbanísticas dos condomínios e loteamentos fechados será apresentado no 
dia 17 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Jupira Gomes de Mendonça (orientadora – EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-
UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG), Marinella Machado Araújo (PUC Minas) e 65 
Carolina Maria Pozzi de Castro (Universidade Federal de São Carlos). Flávio José Rodrigues de 
Castro, cujo trabalho intitulado Biografias regionais: Como as cidades médias se formam e conquistam 
territórios será apresentado no dia 26 de novembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça 
(EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG), 70 
Anete Marília Pereira (UNIMONTES) e Willame de Oliveira Ribeiro (UEPA). Gabriela Pires Machado, 
cujo trabalho intitulado Horizontes experimentais da arquitetura: práticas espaciais contra hegemônicas 
em arquivos latino-americanos 1960-1990 será apresentado no dia 14 de dezembro de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Renata Moreira Marquez 
(orientadora – EA-UFMG), Brígida Campbell (EBA-UFMG), Maria Angélica Melendi (EBA-UFMG), José 75 
Tavares Correia de Lira (USP) e Bruno Moreschi (USP). DEFESA DISSERTAÇÃO: Rodrigo Rocha de 
Freitas, cujo trabalho intitulado Flexibilidade e adaptabilidade como estratégias projetuais: análise de 
edifícios de apartamentos contemporâneos em Belo Horizonte será apresentado no dia 27 de novembro 
de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Denise Morado 
Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Rosamônica da 80 
Fonseca Lamounier (Izabela Hendrix). Maurício Henriques Velasco, cujo trabalho intitulado Um 
município de pequeno porte sob o olhar da produção do espaço urbano: as várias formas de segregação 
em São João Nepomuceno/MG será apresentado no dia 26 de novembro de 2020, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves 
(orientadora - EA-UFMG), Natália Aguiar Mol (EA-UFMG) e Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG). 85 
Gabriel Dias Melo Alves Almeida, cujo trabalho intitulado Residencial Serra Verde. Um estudo sobre 
um empreendimento autogestionário e seus processos será apresentado no dia 12 de novembro de 
2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard 
(orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e Maria Elisa Baptista (Escola 
de Arquitetura-PUC MG). Darlan Gonçalves de Oliveira, cujo trabalho intitulado Reflexão crítica sobre 90 
a qualidade do ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, a partir de seus indicadores será 
apresentado no dia 9 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), Mauricio José Laguardia 
Campomori (EA-UFMG) e Gogliardo Vieira Maragno (UFSC). Vanessa Tenuta de Freitas, cujo trabalho 
intitulado Geodesign: Uma alternativa para criação de propostas coletivas para assentamentos 95 
precários em Belo Horizonte será apresentado no dia 17 de dezembro de 2020, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura (orientadora - EA-
UFMG), Alfio Conti (EA-UFMG), Natália Aguiar Mol (EA-UFMG) e Paulo Renato Mesquita Pellegrino 
(FAU-USP). Nesse momento, o Prof. André Dangelo solicitou aprovação do Colegiado para a 
composição da banca examinadora de defesa de tese de sua orientanda Lorena Leite, intitulada O 100 
sistema defensivo da ilha de Santa Catarina no século XVIII: História & patrimônio, prevista para ser 
apresentada no dia 14 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador – EA-UFMG), Celina Borges 
Lemos (EA-UFMG), Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG), Matheus de Carvalho Martins (UFSJ) e 
Tiago C. P. dos Reis Miranda (Universidade de Évora). O Colegiado aprovou a composição da banca 105 
examinadora. QUALIFICAÇÃO DOUTORADO: Giselle Oliveira Mascarenhas, cujo trabalho intitulado 
OUTROS CANTEIROS: possibilidades e limites na produção de moradias por autogestão de Belo 
Horizonte será apresentado no dia 25 de novembro de 2020 por meio de videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador - EA-UFMG), 
Silke Kapp (EA-UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), João Marcos de Almeida Lopes 110 
(IAU-USP) e MSc. Mônica Maria Cadaval Bedê (Cadaval Arquitetura e Urbanismo). Stella de Oliveira 
Cândido, cujo trabalho intitulado Os desafios do ambiente construído em universidades públicas 
brasileiras será apresentado no dia 3 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard (EA-UFMG – Orientadora), Pablo Cesar Benetti 
(PROURB-UFRJ) e Dra. Renata Alves Siqueira (PRA-UFMG). Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar 115 
lembrou que o Colegiado tem discutido em suas últimas reuniões a necessidade de detalhamento, no 
Regulamento, da composição das bancas de defesas de teses/dissertações, com sugestões de nova 
redação para esse item, a serem discutidas na reunião ampliada do corpo docente do NPGAU prevista 



 

 

para o início de 2021. Enquanto a mudança do Regulamento não se concretiza, particularmente com 
relação às bancas de defesa de dissertação, a Professora sugeriu que o Colegiado encaminhasse 120 
recomendação aos orientadores para o convite prioritariamente a professores vinculados a programas 
de pós-graduação e a inclusão de pelo menos um membro externo à UFMG na composição das bancas, 
e que casos excepcionais, devem ser justificados ao Colegiado. O Colegiado aprovou a sugestão. ITEM 
3. HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA DE AUXÍLIO FINANCEIRO – ATIVIDADES PREVISTAS PARA 
MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2021. O Colegiado homologou a divulgação da Chamada Interna NPGAU 125 
09/2020 para a apresentação de solicitações de auxílio financeiro para atividades previstas para 
março/abril/maio de 2021. ITEM 4. REQUERIMENTOS DISCENTES: APROVEITAMENTO DE 
CRÉDITOS, PRODUÇÃO ACADÊMICA. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou os 
requerimentos de aproveitamento de estudos encaminhados pelo doutorando Eduardo Moutinho 
Ramalho Bittencourt, com a anuência da orientadora, Profa. Denise Morado:  aproveitamento de um 130 
total de sete créditos referentes às seguintes disciplinas cursadas como aluno regular do Curso de 
Mestrado do NPGAU: Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e urbanismo – ARQ810 
- 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2012, com aproveitamento de 84 pontos, conceito B. 
Tópicos em arquitetura e urbanismo I: Estudo de caso como método de pesquisa – ARQ808 - 15h/01 
crédito, cursada no 1º semestre de 2013, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Teorias do 135 
espaço e do planejamento urbano – URB803 - 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2013, com 
aproveitamento de 90 pontos, conceito A. O Colegiado avaliou os requerimentos de aproveitamento de 
estudos encaminhados pela doutoranda Paula de Moreira Guimarães, com a anuência da orientadora, 
Profa. Natacha Rena, referentes a um total de oito créditos cursados como aluna regular do Curso de 
Mestrado do NPGAU e decidiu aprovar os requerimentos com a condição de que seja entregue a versão 140 
final da dissertação da estudante. O Colegiado aprovou o requerimento de aproveitamento de estudos 
encaminhado pelo mestrando Erick Aparecido de Lacerda, com a anuência da orientadora, Profa. 
Elisângela Almeida, relativo à “disciplina isolada” cursada no NPGAU Teoria crítica da arquitetura – 
PRJ825 – 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 90 pontos, conceito 
A. O Colegiado aprovou o requerimento de aproveitamento de estudos encaminhado pela mestranda 145 
Fernanda Lima Bandeira de Mello, com a anuência do orientador, Prof. João Tonucci, relativo à 
“disciplina isolada” cursada no NPGAU Planejamento urbano e metropolitano contemporâneo – 
URB810 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 88 pontos, 
conceito B e indeferiu o requerimento de aproveitamento de “disciplina isolada” cursada no MACPS 
Tópicos de bens culturais, tecnologia e território I: Poder simbólico e imaginário social no patrimônio e 150 
no turismo – ACP809 – 45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2019, com aproveitamento de 75 
pontos, conceito C, abaixo, portanto, do aproveitamento estabelecido no Regulamento do NPGAU 
(conceito A ou B). B) Produção acadêmica: O Colegiado aprovou os requerimentos de produção 
acadêmica encaminhados pelo doutorando Régis Eduardo Martins em 05/10/2020, com anuência do 
orientador, Prof. André Dangelo (i) MARTINS, Régis Eduardo. DANGELO, André Guilherme Dornelles. 155 
Arquitetura vernacular nas regiões do alto e médio Jequitinhonha. In: Anais do 5º Seminário Ibero-
americano Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte/MG, 2018. (ii) MARTINS, Régis Eduardo; 
DANGELO, André Guilherme Dornelles. Arquitetura vernacular colonial em Minas Gerais: algumas 
releituras possíveis. In: Anais do 3º Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira. 
Salvador, 2019. O Colegiado aprovou o requerimento de produção acadêmica do doutorando Tarcísio 160 
Gontijo Cunha, datado de 17/12/2019, com anuência da orientadora, Profa. Denise Morado (i) CUNHA, 
Tarcísio Gontijo; MORADO NASCIMENTO, Denise. O espaço urbano: da aporofobia às fissuras. In: 
XXXVII Encontro e XXIII Congresso de Escolas e Faculdades Públicas de Arquitetura da América do 
Sul (ARQUISUR 2019), Belo Horizonte, 2019. ITEM 5. DISCUSSÃO SOBRE O EXAME DE 
SELEÇÃO/2021 (VAGAS DE ORIENTAÇÃO E PROPOSTA DE CALENDÁRIO). A Profa. Ana Paula 165 
Baltazar informou da impossibilidade de o NPGAU definir o seu edital e cronograma do Exame de 
Seleção/2021 considerando que a UFMG ainda não divulgou o calendário acadêmico do próximo ano. 
Disse que sua previsão é que a seleção ocorra para entrada dos novos alunos em setembro, o que gera 
preocupação com a manutenção das bolsas de estudos que vão se encerrar em julho/2021. Solicitou à 
Secretaria o envio de mensagem ao CENEX da Faculdade de Letras para informações sobre a previsão 170 
de realização dos próximos exames de proficiência. Reiterou alguns pontos a serem introduzidos na 
seleção/2021, discutidos em reuniões anteriores, como a eliminação, na seleção ao doutorado, da nota 
de currículo, substituída pela incorporação da avaliação qualitativa da narrativa da trajetória acadêmica 
e profissional do candidato que, juntamente com a nota da arguição do pré-projeto de tese comporia a 
nota final do processo seletivo. O Colegiado discutiu sobre sugestão de adoção de uma política 175 
afirmativa em relação à adoção de vagas por linhas ou temas de pesquisa. A Profa. Ana Paula Baltazar 
lembrou que as vagas para 2021 já foram aprovadas pela Pró-Reitoria de Pós-graduação e a 



 

 

fragmentação dessas vagas por linhas de pesquisa poderia ser discutida na reunião ampliada do 
Colegiado. Informou que a Comissão de Autoavaliação também está levantando possibilidades para a 
formatação do exame de seleção, que serão discutidas coletivamente na reunião ampliada do NPGAU 180 
prevista para dezembro/janeiro. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a tabela de oferta 
de vagas de orientação, colocando sua preocupação com o fato de o total de vagas proposto pelos 
professores estar abaixo do número de vagas a serem ofertadas na seleção. Esclareceu que alguns 
professores não responderam à demanda e que vai insistir com esses professores para se 
manifestarem a respeito, lembrando que é compromisso do professor permanente orientar no mínimo 185 
cinco e no máximo oito alunos simultaneamente. ITEM 6. PERSPECTIVA DE CREDENCIAMENTOS 
PERMANENTES PARA 2021. Continuando a discussão do item anterior, a Profa. Ana Paula Baltazar 
apresentou o quadro para o próximo ano com relação ao corpo docente do NPGAU, com a iminente 
aposentadoria dos Profs. Cabral e Monte-Mór, a redução da disponibilidade de orientação da Profa. 
Jupira, que se aposentou em 2020, além de suposta possibilidade de as Profas. Ana Clara e Natacha 190 
se desligarem do Programa. Disse que consultou a Profa. Natacha para conversar, juntamente com o 
Prof. Altamiro, sobre demandas específicas, mas não obteve retorno e que na próxima semana vai 
retomar a agenda de conversas com os professores, começando dessa vez por agendar um encontro 
com a Profa. Ana Clara. Comentou também sobre a perspectiva de os Profs. Paula Barros, Marcela, 
Elisângela e Rogério se credenciarem como permanentes em 2021 e que pretende conversar com 195 
esses professores sobre a oferta de vagas de orientação de modo que tenham cinco alunos sob sua 
orientação após a entrada de 2021. ITEM 7. SUGESTÕES DA COMISSÃO ENCARREGADA DE 
ELABORAR PROPOSTA DE AUTOAVALIAÇÃO DO NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que 
em uma das reuniões da Comissão de Autoavaliação do NPGAU foi levantada a sugestão de os alunos 
enviarem periodicamente um resumo com a atualização de seus projetos de tese e dissertação e 200 
colocou em discussão a possibilidade de adoção imediata dessa sugestão de forma compulsória. O 
Colegiado concordou com a sugestão e decidiu expedir Resolução estabelecendo que todos os 
discentes regularmente matriculados no Programa devem, a cada semestre letivo, enviar à Secretaria 
um resumo atualizado das suas dissertações e teses, devidamente aprovado pelo orientador, contendo, 
no máximo, cento e cinquenta palavras. Sugere-se que o resumo contenha: introdução, método, 205 
resultados e discussão (ou similar), além de indicação, se for o caso, do tipo de conhecimento novo 
pretendido (metodológico, teórico, tecnológico, descoberta, outros). Nos primeiros semestres dos 
cursos deve conter no mínimo introdução e método, além de indicação, se for o caso, do tipo de 
conhecimento novo pretendido. A Secretaria comunicará aos discentes, a cada semestre letivo, a data 
limite do envio. A apresentação do resumo nesses termos é condição necessária para a efetivação da 210 
matrícula do discente no semestre subsequente. ITEM 8. INDICAÇÃO DAS COMISSÕES PARA 
PRÊMIO DE DISSERTAÇÃO E TESE DA ANPUR. O Colegiado aprovou a designação das seguintes 
Comissões para a indicação de dissertações e teses para os prêmio ANPUR/2021: Comissão para 
escolha de até duas DISSERTAÇÕES, defendidas no período de 30/11/2018 a 30/11/2020, para 
concorrer ao XII Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” na categoria Dissertação 215 
de Mestrado, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional – ANPUR, composta pelos seguintes membros: Professores Doutores André Guilherme 
Dornelles Dangelo, Silke Kapp e Rogério Palhares Zschaber de Araújo. Comissão para escolha de até 
duas TESES, defendidas no período de 30/11/2018 a 30/11/2020, para concorrer ao III Prêmio “Rodrigo 
Simões” na categoria Tese de Doutorado, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 220 
Planejamento Urbano e Regional – ANPUR, composta pelos seguintes membros: Professores Doutores 
Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina Borges Lemos e Denise Morado Nascimento. A Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que vai convidar pessoalmente os professores para as Comissões e que, após o dia 
30 de novembro, irá encaminhar a eles planilha com as teses e dissertações que tiveram indicação 
unânime para premiações. No atual contexto da pandemia do CoViD-19, com a realização das defesas 225 
por meio virtual, os membros das bancas não têm enviado, em sua maioria, a folha de avaliação com 
sua manifestação pessoal e sigilosa sobre a indicação a prêmios. Nesses casos, o orientador será 
consultado sobre a manifestação da banca quando da avaliação do trabalho. ITEM 9. DISCUSSÃO DO 
PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO DE 4 TESES E 4 DISSERTAÇÕES MAIS RELEVANTES DO 
PROGRAMA PARA AVALIAÇÃO QUADRIENAL DA CAPES. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 230 
que no modelo atual da avaliação quadrienal da CAPES, em abril de 2021, os programas deverão 
indicar os destaques do quadriênio, informando dentre outros dados, as quatro teses e as quatro 
dissertações mais relevantes seguidas de um texto qualitativo justificando a escolha. A Professora 
propôs uma discussão mais ampliada sobre os critérios para a indicação desses trabalhos, que deverão 
expressar as linhas de pesquisa e representar a diversidade do programa. O Colegiado decidiu incluir 235 
essa pauta na próxima reunião ampliada do corpo docente. ITEM 10. DEMANDA DA PROFA. PAULA 



 

 

BARROS PARA UMA CONVERSA COLETIVA COM PROFESSORES COLABORADORES E 
DOCENTES MAIS EXPERIENTES DO PROGRAMA SOBRE PROCEDIMENTOS DE ORIENTAÇÃO 
ETC. (SUGESTÃO DE PUBLICAÇÃO DE UM MANUAL DO PROFESSOR). A Profa. Ana Paula 
Baltazar comentou que foi procurada pela Profa. Paula Barros propondo uma conversa dos professores 240 
colaboradores com professores mais experientes do Programa sobre vários aspectos que envolvem a 
orientação dos estudantes, propondo a elaboração de um “manual do professor” com dicas e informes 
sobre a atuação docente no NPGAU. A Profa. Ana Paula esclareceu à Profa. Paula Barros que a 
orientação não tem fórmula definida e que existem maneiras diferentes de orientação, mas abriu a 
possibilidade de uma conversa ampliada dos professores colaboradores com o Colegiado para tratar 245 
dessas questões. O Colegiado concordou com a sugestão e será solicitado à Profa. Paula Barros as 
providências para o agendamento dessa reunião dos professores colaboradores com o Colegiado do 
NPGAU. ITEM 11. OUTROS ASSUNTOS. A) Solicitação da mestranda Carolina Rosa para 
divulgação de questionário para os cursos da área. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou 
demanda da mestranda Carolina Pereira Rosa de Souza para auxílio na divulgação de um formulário 250 
preliminar sobre a interface Projeto X Construção na atuação de Arquitetos Urbanistas no Brasil, que 
faz parte da etapa de levantamento de dados de sua pesquisa, para “núcleos de pós graduação em 
arquitetura e urbanismo de outros estados”.  A Professora comentou que acessou o formulário, que 
apresenta uma série de problemas, e ponderou que o NPGAU não deveria endossar esse tipo de 
demanda. O Colegiado decidiu que, por princípio, não aprova esse tipo de encaminhamento, 255 
entendendo que é de responsabilidade do aluno atingir seu público alvo, e que não cabe ao NPGAU 
endossar nenhum tipo de pesquisa individual. A Profa. Ana Paula se comprometeu a conversar com o 
Prof. Mauricio Campomori, orientador, sobre o questionário da estudante. B) Solicitação de 
prorrogação de prazo por Gabriela Alcântara. O Colegiado aprovou a solicitação da mestranda 
Gabriela Alcantara Azevedo Cavalcanti de Arruda, datada de 04/10/2020, e encaminhada com a 260 
anuência do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, nos termos da correspondência enviada pelo professor 
ao Colegiado em 04/11/2020, de prorrogação por três meses no prazo de defesa de dissertação, por 
atraso na etapa de entrevistas da pesquisa, considerando o isolamento social provocado pela pandemia 
do CoViD-19. C) Coorientação de Valéria França. O Colegiado aprovou a solicitação do Prof. André 
Guilherme Dornelles Dangelo, datada de 07/11/2020, para a inclusão do Prof. Magno Moraes Melo, da 265 
FAFICH/UFMG, como coorientador da doutoranda Valéria Sávia Tomé França considerando “que o 
diálogo entre a história da arquitetura e a história da arte, tem muito a contribuir para a tese que está 
sendo desenvolvida” pela estudante. D) Itens de pauta para a próxima reunião. O Colegiado agendou 
para a próxima reunião a discussão sobre o OFÍCIO Nº 119/2020, do Gabinete da Pró-Reitoria de Pós-
graduação, datado de 05/11/2020, sobre a decisão do CEPE de 21 de setembro de 2020 referente ao 270 
“Plano para o retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG" e sobre a 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, de 29 de outubro de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de 
Pessoal, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. A Profa. 275 
Ana Paula Baltazar solicitou também a inclusão na pauta da próxima reunião de discussão sobre a 
proposta do novo processo de avaliação da CAPES – a avaliação 5D. 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, 280 
11 de novembro de 2020. 
  


