
 

 

Ata da 12ª/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 9 de 
dezembro 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). Representante Docente: Titular: Professor Frederico Canuto. Representante 5 
Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Justificaram ausência, os Professores André 
Guilherme Dornelles Dangelo e Roberto Eustaáquio dos Santos. 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 11ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 11/11/2020. Em 
seguida, foram colocados em discussão os itens da ORDEM DO DIA DA PAUTA: ITEM 1. 10 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou as seguintes 
Atas de Defesas de Tese: Elisângela Batista da Silva, cujo trabalho intitulado Imagens de 
transformação e resistência na apropriação do espaço urbano de Belo Horizonte, foi reapresentado no 
dia 6 de novembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: 
Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), João Eduardo Chagas Sobral 15 
(Univille), Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (UEMG), Anderson Antônio Horta (UniBH) e Camila 
Marques Zyngier (IBMEC). Flávio José Rodrigues de Castro, cujo trabalho intitulado Biografias 
regionais: Como as cidades médias se formam e conquistam territórios foi apresentado no dia 26 de 
novembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: 
Professores Doutores Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), 20 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG), Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG), Anete Marília 
Pereira (UNIMONTES) e Willame de Oliveira Ribeiro (UEPA). O Colegiado homologou as seguintes 
Atas de Defesas de Dissertação: Renata Salas Soares, cujo trabalho intitulado Possibilidades de uma 
Arquitetura Reversa a partir da leitura das ocupações urbanas foi apresentado no dia 6 de novembro 
de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: Professoras 25 
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). Gabriel Dias Melo Alves Almeida, cujo trabalho intitulado Residencial Serra Verde. Um 
estudo sobre um empreendimento autogestionário e seus processos foi apresentado no dia 12 de 
novembro de 2020, por videoconferência, com “Aprovação condicionada à entrega das revisões 30 
constantes nesta Ata e aceitas pela orientadora, no prazo de 30 dias” pela seguinte Comissão 
Examinadora: Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio 
dos Santos (EA-UFMG) e Maria Elisa Baptista (Curso de Arquitetura-PUC MG). 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 foi apresentado no dia 26 de 35 
novembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: 
Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), Natália Aguiar Mol (EA-
UFMG) e Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG). Rodrigo Rocha de Freitas, cujo trabalho intitulado 
Flexibilidade e adaptabilidade como estratégias projetuais: análise de edifícios de apartamentos 
contemporâneos em Belo Horizonte foi apresentado no dia 27 de novembro de 2020, por 40 
videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: Professores Doutores Denise 
Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG) e Rosamônica 
da Fonseca Lamounier (Izabela Hendrix). O Colegiado homologou as seguintes Atas de Exame de 
Qualificação de Doutorado: Priscila Mesquita Musa, cujo trabalho intitulado Cidades potenciais: 
imaginários de memória insurgente foi apresentado no dia 21 de outubro de 2020, por videoconferência, 45 
perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-
UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Gabriela Leandro Pereira (UFBA), Alícia Duarte 
Penna (PUCMG) e César Geraldo Guimarães (FAFICH-UFMG). Giselle Oliveira Mascarenhas, cujo 
trabalho intitulado OUTROS CANTEIROS: possibilidades e limites na produção de moradias por 
autogestão de Belo Horizonte foi apresentado no dia 25 de novembro de 2020 por meio de 50 
videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: 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 (IAU-USP) e MSc. Mônica Maria Cadaval Bedê 
(Cadaval Arquitetura e Urbanismo). O Colegiado homologou as seguintes Atas de Exame de 
Qualificação de Mestrado: Maria Emília Senra Toledo, cujo trabalho intitulado O desenho do canteiro 55 
foi apresentado no dia 12 de novembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte 
Comissão Examinadora: Professoras Doutoras Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-
UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG) e Simone Tostes (IFMG). Pedro Gabriel de Melo 
Flora, cujo trabalho intitulado Quando 2 e 2 não são 4 – uma análise das intervenções e práticas 



 

 

urbanísticas entre quattrocento e cinquento romano sob o olhar da Space - Syntax foi apresentado no 60 
dia 30 de novembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela seguinte Comissão Examinadora: 
Professores Doutores Carlos Antônio Leite Brandão (orientador - EA-UFMG), Renato César Ferreira de 
Souza (EA-UFMG) e Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG). O Colegiado homologou a entrega, em 
30/11/2020, da versão corrigida da Dissertação de Ingrid Aparecida Rogério Ribeiro, Capelas de Vila 
Rica: a vida festiva e os adros da freguesia de Antônio Dias do século XVIII a meados do XIX, conforme 65 
atestado pelo orientador, Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. O Colegiado homologou a entrega, 
em 30/11/2020, da versão corrigida da Dissertação de Yasmin Elganim Vieira, Uma arquitetura ao 
corpo: investigações sobre a profundidade fenomenológica para a potencialização da percepção no 
espaço construído, conforme atestado pelo orientador, Prof. Stéphane Huchet. ITEM 2. 
HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado 70 
homologou a aprovação das seguintes Comissões Examinadoras: Defesa de Tese: Guilherme Ferreira 
de Arruda: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora-EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), 
Bernardo Jefferson de Oliveira (FAE-UFMG), Maria Lúcia Refinetti Rodrigues Martins (FAU USP) e 
Ângela Maria Gordilho de Souza (UFBA). Na impossibilidade da presença das duas últimas convidadas, 
foram aprovados os suplentes: Profs. Drs. Leonardo Name (Unila/UFBA) e Thaís Troncon Rosa (UFBA). 75 
A Profa. Ana Paula Baltazar informou que a defesa deve ocorrer em 27 ou 28 de janeiro próximo. O 
Colegiado aprovou a prorrogação da realização da defesa até essa data. Defesas de Dissertação: O 
Colegiado homologou a participação do Dr. Roberto Robalinho Lima (Pós-doutorando Universidade de 
Tübingen), em substituição ao Professor Fernando Resende (UFF), como titular da Comissão 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Gabriela Matos de Lima Casadei, cujo trabalho intitulado 80 
Instagramismo e a produção socioespacial: Os imaginários das redes sociais e o reinado de Itaúna será 
apresentado no dia 11 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a Banca integrada também 
pelos Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG) e Junia Cambraia Mortimer 
(UFBA). Alícia Maria Pires Nunes, cujo trabalho intitulado Narrativas sócio-espaciais do bairro São 
Francisco será apresentado no dia 21 de dezembro de 2020, por videoconferência, perante a seguinte 85 
Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Marluce Wall de Carvalho 
Venancio (Coorientadora-UEMA), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Carlos Frederico Lago 
Burnett (UEMA). Qualificação de Doutorado: 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 90 
Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Pablo Cesar Benetti (PROURB-UFRJ) e Dra. Renata Alves 
Siqueira (PRA-UFMG). Alba Nélida de Mendonça Bispo, cujo trabalho intitulado Patrimônio e 
Paisagem em Brasília: das cidades coloniais às escalas de preservação da cidade-parque moderna 
será apresentado no dia 25 de janeiro de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador - EA-UFMG), Celina Borges 95 
Lemos (EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Luciana Saboia Fonseca Cruz (UnB). 
Camila Matos Fontenele, cujo trabalho intitulado Narrar a cidade: possibilidades da ficção como 
método de pesquisa sócio-espacial, será apresentada em data a ser definida, perante a seguinte 
Comissão: Profas. Dras. Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora – EA-UFMG), Renata Moreira 
Marquez (EA-UFMG) e Gabriela Leandro Pereira (UFBA) e tendo como convidada Tatiana Carvalho 100 
Costa, mestre, doutoranda na UFMG e professora do curso de Cinema da UNA. Finalizando a discussão 
do item, o Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa solicitou aprovação para a designação da Comissão 
Examinadora do Exame de Qualificação de Renata Ribeiro Abreu Paranhos, cujo trabalho intitulado 
Ressignificâncias da paisagem dentro do processo do Licenciamento Ambiental será apresentado no 
dia 26 de fevereiro de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 105 
Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador - EA-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG), 
Maraluce Maria Custódio (Faculdade Dom Helder Câmara) e Pós-doutoranda Laura Beatriz Lage (EA-
UFMG). O Colegiado aprovou a solicitação. ITEM 3. REQUERIMENTOS DISCENTES: 
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS, PRODUÇÃO ACADÊMICA; PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 
ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO, TRANCAMENTO TOTAL DE MATRÍCULA. A) 110 
Aproveitamento de créditos. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos 
encaminhado pela doutoranda Cintia de Freitas Melo, no total de 8 (oito) créditos, referente às 
seguintes disciplinas cursadas no Mestrado do NPGAU: Tópicos em arquitetura e urbanismo I: 
Arquitetura como interface, 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2013, com aproveitamento de 90 
pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Arquitetura como interface, 30h/02 créditos, 115 
cursada no 2º semestre de 2013, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura 
e urbanismo II: Planejamento, gestão das cidades, 30 h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2013, 
com aproveitamento de 98 pontos, conceito A. Teorias do espaço e do planejamento urbano, 45 h/03 



 

 

créditos, cursada no 2º semestre de 2014, com aproveitamento de 85 pontos, conceito B. O Colegiado 
indeferiu o aproveitamento da disciplina Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e 120 
urbanismo, cursada no 2º semestre de 2013, com aproveitamento inferior a conceito B (70 pontos, 
conceito C). A aluna também requereu o aproveitamento de disciplinas em curso na The New School e 
o Colegiado decidiu solicitar à estudante o reenvio de sua solicitação após a conclusão das disciplinas. 
O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos encaminhado pelo doutorando 
Gustavo Henrique Campos de Faria, no total de 8 (oito) créditos, referente às seguintes disciplinas 125 
cursadas no Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFSC: T.E.M.C. Poética das novas mídias, 02 
créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 10 pontos. Investigação em 
processos de projeto e tecnologias aplicadas, 04 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com 
aproveitamento de 9,5 pontos. T.E.M.C. Cibersociedade, 02 créditos, cursada no 1º semestre de 2019, 
com aproveitamento de 10 pontos. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos 130 
encaminhado pelo doutorando Mikael José Guedes Alves, no total de 8 (oito) créditos, referente às 
seguintes disciplinas cursadas no Mestrado do NPGAU: Teoria da arte: interfaces entre arte e vida, 
45h/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. 
Discussões metodológicas: Etnografias, 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2018, com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Formação da cultura brasileira, 45h/03 créditos, cursada no 135 
2º semestre de 2018, com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Discussões metodológicas: 
Historiografia da arquitetura, 15h/01 crédito, cursada no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 
90 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos 
encaminhado pelo doutorando Thiago Barbosa de Campos, no total de 8 (oito) créditos, referente às 
seguintes disciplinas cursadas no Mestrado do NPGAU: Tópicos em arquitetura e urbanismo I: 140 
Pesquisas sócio-espaciais de caráter propositivo, 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2017, com 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Práticas espaciais 
da arte contemporânea e outras epistemologias, 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2017, com 
aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Estudo de caso como metodologia de pesquisa, 15h/01 
crédito, cursada no 2º semestre de 2017, com aproveitamento de 96 pontos, conceito A. Teoria crítica 145 
da produção do espaço arquitetônico, 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2018, com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Discussões metodológicas: Etnografias, 15h/01 crédito, 
cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Seminário em 
pragmática da imagem I: Políticas da terra mestres dos saberes tradicionais indígenas, quilombolas e 
dos terreiros de axé, 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2018, com aproveitamento de 90 150 
pontos, conceito A. Tópicos em estudos regionais e urbanos: Economias alternativas e processo de 
descolonização II, 30h/02 créditos, cursada [em regime de disciplina isolada junto ao Programa de Pós-
graduação em Economia da UFMG] no 1º semestre de 2020, com aproveitamento de 95 pontos, 
conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos encaminhado pela 
mestranda Isabela Oliveira Izidoro referente à seguinte disciplina cursada no Mestrado do NPGAU em 155 
regime de disciplina isolada: Práticas espaciais da arte e outras epistemologias, 45h/03 créditos, 
cursada no 1º semestre de 2020, com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou 
o requerimento de Aproveitamento de créditos encaminhado pela mestranda Gabriela Moulin 
Mendonça referente às seguintes disciplinas cursadas no Mestrado do NPGAU em regime de disciplina 
isolada: Práticas espaciais da arte e outras epistemologias, 45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 160 
2020, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Discussões metodológicas: Pensar por 
constelações, 30h/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2019, com aproveitamento de 100 pontos, 
conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de créditos encaminhado pela 
mestranda Rosiele Fraga Nogueira da Matta referente às seguintes disciplinas cursadas no Mestrado 
do NPGAU em regime de disciplina isolada: História e análise crítica da arte, arquitetura e cidade, 165 
45h/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2019, com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. 
Tópicos metodológicos: Reflexões sobre métodos e técnicas de pesquisa, 15h/01 crédito, cursada no 
2º semestre de 2019, com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Aproveitamento de créditos encaminhado pela doutoranda Helena Marchisotti de 
Souza referente à seguinte disciplina cursada no Mestrado do NPGAU em regime de disciplina isolada: 170 
Discussões metodológicas: Etnografias, 15h/01 crédito, cursada no 2º semestre de 2019, com 
aproveitamento de 95 pontos, conceito A. B) Creditação de Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação. A mestranda Maura Helena Kupilowsky Fernandes encaminhou requerimento de 
creditação de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação referentes a participação em cursos e 
palestras. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que, conforme Resolução do NPGAU, podem ser 175 
aproveitados créditos de “Assistência de palestras promovidas pelo NPGAU, comprovada em lista de 
presença”, sendo 5 palestras = 01 (um) crédito. A Professora argumentou que não estão previstas 



 

 

participações em eventos externos sem lista de presença do NPGAU, mas por equivalência, poderiam 
corresponder a 01 crédito em Atividades Acadêmicas de Pós-graduação os seminários no X SEPEPUR 
nos quais participou como ouvinte, promovido pela ANPUR em agosto/setembro de 2020 com carga 180 
horária de 7h30, a participação como ouvinte do MÓDULO II – O sistema de exclusão na cidade 
neoliberal brasileira - Webinar em 20/08 (08 horas), e aula em 24/08, com carga horária de 04 horas. O 
Colegiado aprovou a sugestão da Coordenadora. C) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela doutoranda Ana Paola da Silva Alves 
referente à seguinte publicação: ALVES, Ana Paola da Silva. Quando negros e favelados insurgem e 185 
educam uma cidade: um olhar para o movimento social “Seu vizinho” em Belo Horizonte/MG-Brasil. 
ARIES. Anuário de Estudos de Antropologia Iberoamericana, v. 6, p. 1-71, 2020. D) Requerimento de 
trancamento parcial de matrícula retroativo. O Colegiado deferiu a solicitação do mestrando Daniel 
Henrique Souza Taranto, bolsista CNPq, de trancamento parcial de matrícula na disciplina 
Democracias e a cidade ofertada no 1º semestre de 2020, na qual foi reprovado pela não entrega do 190 
trabalho final por motivo de saúde, conforme relatado em correspondência eletrônica datada de 
04/12/2020. O Colegiado aprovou o envio de mensagem ao aluno lembrando que, na condição de 
bolsista, sua defesa de dissertação deve ser realizada no prazo regulamentar e devem ser observadas 
as obrigações assumidas no termo de compromisso assinado no cadastramento de sua bolsa CNPq. 
E) Trancamento total de matrícula. O Colegiado indeferiu o requerimento de trancamento total de 195 
matrícula no 2/2020 encaminhado pelo doutorando Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt, datado 
de 20/10/2020, justificado pelos “impactos da pandemia em minha rotina profissional e familiar”. O 
Colegiado argumentou que as condições adversas provocadas pela pandemia do CoViD-19 não 
configuraram razão suficiente para trancamento total de matrícula. Para amenizar os impactos causados 
pela pandemia, o Colegiado destacou que tem acatado solicitações de prorrogação de prazos de defesa 200 
de tese/dissertação, devidamente justificativas, por no máximo três meses, conforme email enviado aos 
estudantes em 06/05/2020. Será informado ao estudante que, sendo necessário recorrer a essa medida 
[prorrogação de prazo] para a conclusão do seu curso, deve ser encaminhada à época, para análise do 
Colegiado, solicitação com anuência de sua orientadora, devidamente fundamentada, acompanhada 
de documentos comprobatórios, se for o caso. A representante discente Valéria França comentou que 205 
alguns estudantes estão interpretando erroneamente essa decisão do Colegiado, entendendo que a 
prorrogação de três meses no prazo de conclusão do curso foi concedida automaticamente, sem 
necessidade de solicitação. O Colegiado decidiu expedir um Informe aos estudantes esclarecendo a 
situação. F) Prorrogações de prazo. (i) O Colegiado referendou a aprovação, em caráter excepcional, 
da solicitação da doutoranda Joana Barbosa Vieira da Silva de prorrogação até 31/03/2021 de seu 210 
prazo de defesa de tese justificado pela necessidade de fazer “uma conclusão mais acurada e 
consistente do trabalho, bem como garantiria a minha subsistência durante os próximos meses” com a 
manutenção do recebimento de bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia-FCT/Portugal. (ii) O 
Colegiado indeferiu a solicitação da mestranda Ada Abrantes Penna McMurtrie de prorrogação por 
seis meses do prazo de conclusão do mestrado considerando “que a pandemia do vírus COVID-19 215 
impactou o andamento da pesquisa”. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que a estudante consultou a 
Secretaria do NPGAU sobre as normas para a mudança de nível para o mestrado [o Regulamento 
permite a mudança de nível somente com a defesa da dissertação], o que presumivelmente, permite 
inferir que o trabalho estava bastante avançado. Após ser informada que o prazo para requerer a 
mudança de nível estava esgotado, a aluna encaminhou esse requerimento de prorrogação de seis 220 
meses para a conclusão do mestrado. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação de 
3 meses do prazo de Defesa de Dissertação de Ada Abrantes Penna McMurtrie, ressaltando que o 
quanto antes acontecer a defesa, melhor, mas não poderá exceder o prazo de 30/04/2021. A decisão 
do Colegiado se baseou no fato de estarem sendo acatadas solicitações de prorrogação de prazos de 
defesa de tese/dissertação, devidamente justificativas, por no máximo três meses, conforme destacado 225 
anteriormente. (iii) O Colegiado homologou a aprovação, em caráter excepcional, de prorrogação até 
fevereiro de 2021, no prazo de apresentação do Exame de Qualificação de Isabela Cristina de Assis 
Berg, justificada em razão das agendas dos membros da banca examinadora, destacando que a 
prorrogação do prazo de qualificação não compromete o prazo regulamentar para a defesa da tese. (iv) 
O Colegiado homologou a aprovação, em caráter excepcional, para a realização da Defesa de 230 
Dissertação de Isabella Flach Gomes até janeiro de 2021, justificada em razão das agendas dos 
membros da banca examinadora. (v) O Colegiado aprovou o requerimento da pós-doutoranda Laura 
Beatriz Lage para a prorrogação por doze meses na sua residência pós-doutoral [até 28/02/2022] em 
razão das “dificuldades atípicas” do momento de pandemia do CoViD-19. ITEM 4. DOCUMENTAÇÃO 
REFERENTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. O Colegiado comentou sobre os 235 
seguintes documentos que estão circulando com informações a respeito do retorno das atividades 



 

 

presenciais nas universidades: OFÍCIO Nº 119/2020/PRPG-GAB-UFMG, do Gabinete da Pró-Reitoria 
de Pós-graduação da UFMG, de 05/11/2020, informando que, conforme publicado no “Plano para o 
retorno presencial de atividades não adaptáveis ao modo remoto na UFMG", em 21 de setembro de 
2020, a retomada presencial das atividades não adaptáveis ao modo remoto ocorrerá de maneira 240 
gradual, levando em consideração os indicadores epidemiológicos locais e seguindo fluxos de 
autorização estabelecidos, e que em reunião realizada no dia 10 de setembro de 2020, o CEPE atribuiu 
à Câmara de Pós-Graduação a competência para discutir o fluxo de autorização para atividades 
didáticas presenciais que não podem ser realizadas de forma remota nos Programas de Pós-
Graduação. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020, do Ministério da 245 
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal, estabelecendo orientações aos órgãos e entidades do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho 
presencial. PORTARIA Nº 1.030, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020, do Gabinete do Ministro da 
Educação, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização 250 
de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – CoViD-19, estabelecendo que “As 
atividades letivas realizadas por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, deverão ocorrer de 
forma presencial, observado o Protocolo de Biossegurança instituído na Portaria MEC nº 572, de 1º de 255 
julho de 2020, a partir da data de entrada em vigor desta Portaria” [4 de janeiro de 2021]. Nota à 
Comunidade da Reitora e Vice-Reitor da UFMG, de 02/12/2020, informando que a UFMG manterá a 
suspensão das atividades letivas presencias no segundo período letivo de 2020, “acompanhando 
determinação das autoridades sanitárias de Belo Horizonte e de Montes Claros” e declarando que a 
“UFMG acompanha com atenção e preocupação a discussão da Portaria 1.030 do Ministério da 260 
Educação (MEC), de 1º de dezembro de 2020, sobre o retorno às aulas presenciais, a qual, após grande 
número de manifestações de nossas instituições, tende a ser revogada”. Nota em Defesa da 
Autonomia Universitária, da APUBH – Sindicato dos professores de Universidades Federais de 
Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, datada de 02/12/2020, informando que “Já lemos 
notícias de que o MEC recuou da Portaria 1.030. Este tem sido um movimento próprio deste governo 265 
irresponsável que brinca com as políticas públicas como se fossem bens privados. Nós, que 
defendemos educação pública, laica, inclusiva, gratuita, democrática, popular, de qualidade social, 
como direito que fortalece o permanente combate às desigualdades sabemos da relevância de nos 
manifestarmos em Defesa da Autonomia Universitária o que implica afirmar a inaplicabilidade da 
Portaria 1.030 às Universidades Federais, por força de disposição constitucional que assegura (artigo 270 
207 da Constituição Federal) a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, o que é aplicável também às instituições de pesquisa científica e tecnológica”. O Colegiado 
destacou que outra preocupação no momento é a indefinição do calendário acadêmico de 2021 da 
UFMG, que impede a elaboração e divulgação do Edital de Seleção para entrada no segundo semestre 
letivo de 2021. O Colegiado entende que não há perspectiva de o segundo semestre iniciar antes de 275 
setembro de 2021 e decidiu solicitar à Secretaria a preparação de uma minuta de calendário e de edital 
a serem discutidos na primeira reunião de 2021 considerando esse cenário. O Colegiado decidiu manter 
as suas reuniões do primeiro semestre de 2021 nas segundas-feiras, com a aprovação da seguinte 
agenda de reuniões: 1º de fevereiro; 1º de março; 5 de abril; 10 de maio e 7 de junho. O Colegiado 
decidiu, ainda, marcar a Assembleia de docentes para o dia 27 de janeiro de 2021. ITEM 5. OUTROS 280 
ASSUNTOS. A) Chamadas CNPq. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o NPGAU foi 
contemplado com uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado na Chamada CNPq Nº 25/2020 - 
APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO: BOLSAS DE MESTRADO E 
DOUTORADO e que enviou recurso solicitando a revisão desses números, considerando o histórico de 
poucas bolsas concedidas pela agência ao NPGAU, especialmente se comparado ao número de bolsas 285 
concedidas a outros programas da área, e os impactos do corte de bolsas da CAPES. A Professora 
relatou que foi questionada pelo Prof. André Dangelo sobre a possibilidade de conceder uma dessas 
bolsas a estudante que está trabalhando no projeto que compôs a proposta da UFMG apresentada à 
Chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação 
MAI/DAI, uma vez que, embora a proposta não tenha tido parecer favorável da agência, o projeto está 290 
com suas atividades em pleno funcionamento. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu ao Prof. André 
Dangelo que as bolsas da Chamada Nº 25 do CNPq pertencem à cota regular do NPGAU e devem ser 
atribuídas aos alunos que estão na lista de espera da distribuição da cota de bolsas do Programa 
realizada em outubro último. O Colegiado reforçou a posição da Coordenadora. Continuando, a Profa. 
Ana Paula Baltazar esclareceu que solicitou à PRPG em várias ocasiões, sem sucesso, acesso ao 295 



 

 

Projeto da UFMG submetido à Chamada MAI/DAI e ao recurso apresentado pela Pró-Reitoria de Pós-
graduação ao parecer desfavorável do CNPq. O Colegiado decidiu fazer formalmente, via ofício à 
PRPG, a solicitação de cópia do projeto encaminhado pela UFMG à Chamada CNPq Nº 12/2020 - 
Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, assim como o recurso enviado 
pela PRPG contra a decisão “desfavorável” do CNPq à proposta apresentada pela UFMG, de modo a 300 
subsidiar a construção de uma proposta para o próximo edital a ser lançado pelo CNPq, assim como 
colaborar na elaboração do futuro projeto da UFMG. B) Homologação resposta diligência processo 
notório saber. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que recebeu diligência da Câmara de Pós-
graduação ao processo de reconhecimento de Notório Saber para Joelson Ferreira de Oliveira, 
esclarecendo que “faz-se necessário indicar explicitamente qual será a área de conhecimento a ser 305 
utilizada para fins de análise do pedido uma vez que, nos termos do Parágrafo único do Artigo 2º da 
Resolução Complementar 01/2020 do Conselho Universitário, “o título de Notório Saber somente pode 
ser conferido nas áreas de conhecimento ou áreas afins nas quais a UFMG mantém curso de doutorado 
devidamente reconhecido”.  Em resposta, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que encaminhou ofício 
à PRPG esclarecendo que “o Colegiado do NPGAU deliberou pela indicação do Notório Saber para 310 
Joelson Ferreira de Oliveira na Área de Arquitetura e Urbanismo. O trabalho de Joelson é pertinente à 
área de concentração do nosso Programa (Teoria, Produção e Experiência do Espaço) e tangencia as 
três linhas de pesquisa do Programa (Planejamento e Dinâmicas Socioterritoriais; Produção, Projeto e 
Experiência do espaço; Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e suas relações com outras 
Artes e Ciências), o que o torna um excelente candidato ao Notório Saber em Arquitetura e Urbanismo”. 315 
O Colegiado referendou a decisão. 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, 9 de dezembro de 2020. 
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