
 

 

Ata da 1ª/2021 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 1º de 
fevereiro de 2021, 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 e Frederico Canuto. Suplente: Professora Renata Moreira Marquez. Representante Discente: 
Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Justificou ausência, o Professor Roberto Eustaáquio 
dos Santos. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos iniciou os trabalhos solicitando 
inversão de pauta para discussão dos itens que demandavam deliberação urgente do Colegiado. Com 
a aprovação dos presentes, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão O ITEM 6. 10 
REQUERIMENTOS DISCENTES: Requerimento de Trancamento Total de Matrícula encaminhado 
pelo doutorando Luiz Eduardo Soares de Araújo. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que o 
requerimento de Trancamento Total de Matrícula está previsto nas Normas Gerais de Pós-graduação 
em casos em que se configure a excepcionalidade do pedido e sob análise do Colegiado. A Professora 
apresentou as justificativas do estudante para a solicitação de trancamento total de matrícula e, após 15 
amplo debate, o Colegiado, por unanimidade, entendeu que as justificativas apresentadas pelo 
estudante não configuraram razão suficiente para a excepcionalidade de trancamento total de matrícula. 
O Colegiado, conforme deliberação de reunião de 06/05/2020, tem adotado a flexibilização de prazos 
para qualificação (desde que não comprometam o prazo da defesa) e aprovado solicitações de 
prorrogação de prazos de defesa de tese/dissertação, devidamente justificadas, por no máximo três 20 
meses. Será esclarecido ao estudante que, sendo necessário recorrer a essa medida para a conclusão 
do seu curso, deve ser encaminhada solicitação para análise do Colegiado, com anuência de sua 
orientadora, devidamente fundamentada, acompanhada de documentos comprobatórios, se for o caso. 
O Colegiado manifestou preocupação com o andamento do trabalho do doutorando para a qualificação 
e sugeriu que, junto com a orientadora, seja definido um cronograma de trabalho, Em seguida, a 25 
representante discente Valéria França apresentou demanda de adiamento de exame de qualificação 
(mas sem adiamento do prazo de conclusão) para aqueles alunos cujo prazo para qualificação é 
julho/2021. A estudante relatou que entre os discentes existe um questionamento em relação ao prazo 
para o exame de qualificação no que se refere à possibilidade de o NPGAU conceder até seis meses 
de prorrogação a todos os alunos que possuem prazo de qualificação para julho/2021, destacando 30 
alguns pontos que justificam essa solicitação: “Esperava-se que nesse início de ano o cenário da 
pandemia estivesse melhor, mas a segunda onda tem impossibilitado a pesquisa de campo, o acesso 
a biblioteca, a arquivos e instituições. A impossibilidade de acesso às bibliotecas, tem prejudicado muito 
para organizar a revisão bibliográfica das dissertações e teses, haja visto que boa parte da bibliografia 
de referência não possui cópias digitalizadas e vários alunos não tiveram acesso a ela. Não se trata de 35 
prorrogação de prazo para integralização dos respectivos cursos de mestrado e doutorado, mas apenas 
do prazo de qualificação. Sendo ela uma etapa tão importante, seria bom que o COLPOS se 
sensibilizasse quanto à possibilidade de prorrogação para esse grupo de alunos, mas de forma que 
contemplasse todos, uma vez que os discentes entendem que pedidos individuais podem fragilizar a 
relação com orientadores”. O Colegiado reiterou a decisão de manter a possibilidade de prorrogações 40 
excepcionais, sem tornar a prorrogação uma regra. Assim, reitera que serão avaliados pedidos de 
prorrogação de prazo mediante solicitações individuais, devidamente justificativas, e encaminhadas 
com a anuência do orientador, com o qual devem ser acordados ajustes nos trabalhos em função da 
pandemia do CoViD-19, para viabilizar a manutenção dos prazos sem perda da qualidade dos trabalhos. 
Com relação ao acesso à Biblioteca da Escola de Arquitetura, a Profa. Ana Paula Baltazar se 45 
comprometeu a negociar com a equipe da Biblioteca a manutenção do esquema de empréstimo sob a 
responsabilidade da representante discente na Comissão da Biblioteca, mestranda Paula Lobato, 
mediante demanda previamente enviada à estudante. Nesse momento, o Prof. Frederico Canuto 
chegou à reunião, ocupando o lugar de sua suplente, Profa. Renata Marquez, que cumprimentou os 
presentes e pediu licença para se retirar da reunião. Continuando a discussão dos itens mais urgentes, 50 
foi colocado em discussão o ITEM 7. EXAME DE SELEÇÃO/2021 – PROPOSTA DE EDITAL. O 
Colegiado aprovou os Editais – Regular e Suplementar do Exame de Seleção para entrada no segundo 
semestre letivo de 2021 (em anexo), com o seguinte calendário: 
 

03/05 a 14/05 Solicitação de isenção da taxa de inscrição na FUMP 

03/05 a 31/05 Inscrição no processo seletivo do NPGAU 

08/06 Homologação das inscrições 



 

 

09/06 e 10/06 Recurso contra o resultado das inscrições  

14/06 Definição da escala da Avaliação do Projeto de Pesquisa de Tese e Trajetória 
acadêmica e profissional – Doutorado 

18/06 Prova de Conhecimento – Mestrado 

21/06 a 16/07 Avaliação do Projeto de Pesquisa de Tese e Trajetória acadêmica e profissional  
– Doutorado 

05/07 Resultado da Prova de Conhecimento – Mestrado 

16/07 Definição da escala da Avaliação do Plano de Pesquisa de Dissertação – 
Mestrado 

19/07 a 30/07 Avaliação do Plano de Pesquisa de Dissertação – Mestrado 

10/08 Resultado final 

25/08 a 27/08 Cadastro prévio dos(as) candidatos(as) aprovados e classificados 

25/08 a 27/08 Entrega de documentação complementar à Secretaria do NPGAU (somente para 
candidatos(as) em situação de prováveis formandos(as) e estrangeiros(as)) 
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A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que conversou com a Pró-Reitora Adjunta, Profa. Silva Helena 
Alencar, sobre a possibilidade de as aulas do 2/2021 começarem em setembro. A Profa. Silva informou 
que a aprovação do calendário da UFMG para o ano de 2021 está na dependência das datas do 
ENEN/SISU, mas garantiu a possibilidade de registro dos calouros e início das aulas do NPGAU em 60 
setembro, com a definição do ingresso dos alunos no primeiro ou no segundo semestre em função do 
calendário acadêmico da universidade. Com relação às referências bibliográficas da prova escrita de 
conhecimentos, a Profa. Ana Paula Baltazar vai consultar os membros das Bancas Examinadoras 
sugeridos em reunião de 05/10/2021 para a definição das Bancas e da bibliografia a ser incluída nos 
Editais logo após sua aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-graduação. A Profa. Ana Paula Baltazar se 65 
comprometeu também a entrar em contato com os professores que ainda não responderam sobre a 
disponibilização de seus termos de referência de pesquisa para fechar essa questão para as 
providências junto à empresa contratada para a elaboração do site de inscrições. ITEM 8. EDITAL 
PARA SELEÇÃO DE PÓS-DOUTORADO E CONSULTA À DISPONIBILIDADE DOS 
ORIENTADORES. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o NPGAU tem recebido consulta de 70 
possíveis candidatos ao pós-doutoramento no NPGAU, sugerindo a possibilidade de lançamento de 
edital de seleção para o 2/2021, e lembrando a necessidade de aprovação de resolução com os critérios 
da residência pós-doutoral no Programa. O Colegiado discutiu a questão e decidiu pela entrada no pós-
doutorado em regime de fluxo contínuo por meio de “Resolução que Institui os critérios para inscrição e 
seleção de candidatos à residência pós-doutoral no NPGAU” (em anexo), a ser encaminhada para 75 
aprovação da Câmara de Pós-graduação. Conforme estabelecido na Resolução, o Colegiado designou 
a seguinte Banca Examinadora de seleção de candidaturas à Residência Pós-Doutoral do NPGAU: 
Titulares: Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos, Frederico Canuto e Renata Moreira 
Marquez. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que a Resolução não exclui a possibilidade de 
lançamento de editais específicos para bolsas de pós-doutorado, no caso de a CAPES reativar seu 80 
programa de bolsas dessa modalidade. ITEM 9. ANÁLISE EXCEPCIONAL DE PROPOSTA DE PÓS-
DOUTORADO COM INÍCIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 (ENCAMINHADA PELA PROFA. 
RITA VELLOSO). A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a proposta de pós-doutoramento do 
pesquisador Philippe Urvoy, doutor em História pela UFMG, para desenvolvimento do projeto 
Cartografia noturna: dispositivos de trabalho a partir dos silêncios da história urbana sob a supervisão 85 
da Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso. O Colegiado decidiu encaminhar a candidatura para análise 
da Banca Examinadora aprovada no item anterior. ITEM 5. RECREDENCIAMENTOS DOCENTES – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE CREDENCIAMENTO. A Profa. Ana Paula 
Baltazar retomou a discussão sobre a mudança de credenciamento para a modalidade permanente dos 
Profs. Rogério Palhares, Marcela Brandão, Paula Barros e Elisângela Chiquito, abrindo a possibilidade 90 
de esses professores abrirem novas vagas de orientação para a seleção/20021.  Conforme discutido 
na Assembleia do NPGAU realizada em 27 de janeiro último, a Professora propôs a atualização da 



 

 

resolução de credenciamento de docentes, com a inclusão de outros quesitos que não somente a 
produção acadêmica para a avaliação das propostas de credenciamento como, por exemplo, a 
participação em bancas examinadoras, comissões, cargos administrativos, impactos sociais da 95 
produção e, principalmente, atividades que demonstrem o envolvimento dos docentes já credenciados 
com o NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou também que a tabela de pontuação da produção 
docente baseada nos estratos do Qualis periódicos não faz sentido, considerando que a sistemática de 
estratificação do Qualis considera a produção dos programas no momento da avaliação quadrienal, 
qualificando apenas o que já foi produzido, excluindo periódicos que não compareceram no quadriênio 100 
anterior. Ressaltou também que o qualis periódicos está sendo revisto e que os estratos A passaram a 
incluir A3 e A4, o que inviabiliza a pontuação proposta na resolução vigente do NPGAU (que considera 
apenas A1 e A2). O Colegiado concordou com a sugestão da Coordenadora de proposição de critérios 
indicativos do envolvimento do docente no Programa para o seu (re)credenciamento, acrescentando a 
sugestão de adoção do sistema de fluxo contínuo para a mudança do credenciamento de professores 105 
colaboradores para permanentes, observados a capacidade de orientação do NPGAU e os critérios 
estabelecidos na Resolução. O Prof. Altamiro Bessa se comprometeu a, juntamente com a Profa. Ana 
Paula, construir uma proposta de atualização da Resolução de credenciamento e apresentar para 
discussão na próxima reunião do Colegiado. Nesse momento, o Prof. Frederico Canuto pediu licença 
para se retirar da reunião. ITEM 13. OUTROS ASSUNTOS. A) Chamada de demanda de auxílios 110 
financeiros. O Colegiado aprovou a expedição de Chamada para demanda de auxílios financeiros para 
atividades previstas para junho, julho e agosto, conforme modelo adotado nas chamadas de 2020. B) 
Bolsas de estudos. A Profa. Ana Paula Baltazar do Santos informou que o CNPq indeferiu o recurso 
impetrado junto à agência solicitando a revisão da cota de bolsas concedidas ao NPGAU na Chamada 
CNPq Nº 25/2020 - APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO: BOLSAS 115 
DE MESTRADO E DOUTORADO - uma bolsa de mestrado e uma bolsa de doutorado, que permanece 
inalterada e pode ser implementada a partir de março de 2021. O Prof. Altamiro Bessa lembrou que a 
Comissão de Bolsas havia deliberado pela concessão dessas bolsas prioritariamente aos discentes 
contemplados na distribuição realizada em outubro/2020 com as bolsas CAPES obtidas pela conversão 
de custeio em capital, com prazo de vigência até fevereiro de 2021. A Profa. Ana Paula Baltazar 120 
comentou sobre consulta realizada pelo doutorando Leandro dos Santos Magalhães, contemplado com 
bolsa FAPEMIG em outubro/2020, sobre a possiblidade de acumulação da bolsa de estudos com o 
cargo de professor substituto na PUC MG. A Professora informou que as regras da FAPEMIG permitem 
a acumulação da bolsa com o cargo de professor substituto somente em instituições de ensino superior 
públicas, ao contrário da CAPES, que permite ao bolsista a aquisição de vínculo como “docente nos 125 
ensinos de qualquer grau”. A Professora sugeriu ao estudante entrar em contato diretamente com a 
FAPEMIG para verificar sua situação em particular. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que recebeu 
ofício da CAPES em 7 dezembro de 2020 informando que “a partir de críticas recebidas da comunidade 
acadêmica o modelo de concessão de bolsas publicado por meio das Portarias nº 18, nº 20 e nº 21, de 
fevereiro de 2020, e nº 34, de março de 2020, está sendo aperfeiçoado pela CAPES e deverá ser 130 
publicado até o final da primeira semana de fevereiro de 2021. Por conta dos procedimentos internos 
necessários à implementação da nova concessão no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA), 
o sistema estará aberto em um período reduzido no próximo mês de janeiro e permanecerá fechado 
durante o mês de fevereiro, reabrindo em março com a concessão referente ao período de março de 
2021 a fevereiro de 2022”. Dessa forma, a Professora sugeriu aguardar a posição formal do doutorando 135 
Leandro Magalhães em relação à consulta realizada junto à FAPEMIG e as novas informações da 
CAPES sobre a cota de bolsas/2021 e a possibilidade de conversão dos recursos de custeio de 2021 
em bolsas para decidir sobre os remanejamentos das agências dos bolsistas, caso necessário. C) 
Assinatura de atas de defesa pelo sistema SEI. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou sugestão da 
Profa. Rita Velloso para a adoção das assinaturas das atas e dos documentos de bancas de defesas 140 
de tese/dissertação e qualificação pelo SEI – Sistema Eletrônico de Informações, ou podendo permitir 
ao orientador optar pela assinatura por meio do SEI ou manter os pdfs e se responsabilizar por colher 
as assinaturas. A Professora comentou que, pelo SEI, os examinadores externos precisariam fazer um 
cadastro prévio, o que, em alguns casos poderia vir a ser um problema. Consultada sobre a sugestão 
da Profa. Rita Velloso, a Secretária, Maria Paula Berlando, comentou seu desconforto com a adoção 145 
de dois modelos distintos de Ata de Defesa (modelo SEI e modelo tradicional, em word ou pdf, que 
voltaria a ser adotado quando do retorno das atividades presenciais do NPGAU), além da preocupação 
com o cadastramento dos professores externos e das dificuldades desse novo sistema, que foi 
implementado sem estar com todas as suas ferramentas em pleno funcionamento, e sem treinamento 
suficiente para técnicos e professores da UFMG. A Secretária entende que a adoção das Atas via SEI 150 
deveria ser uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-graduação, responsável pela criação do modelo de 



 

 

Ata e demais documentos no Sistema, e pela confecção de tutorial e/ou curso de treinamento para as 
secretárias. O Colegiado concordou com os argumentos da Secretária e, por hora, decidiu manter o 
modelo tradicional da Ata e dos documentos de Defesas e Qualificações, gerado e assinado em pdf 
pelos membros das bancas examinadoras no atual contexto de isolamento social. Em seguida, a Profa. 155 
Ana Paula Baltazar retomou a ordem da pauta da reunião, colocando em discussão o item relativo ao 
EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 12ª/2020 reunião do Colegiado, realizada em 
09/12/2020. Continuando, foram colocados em discussão os demais itens: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO 
DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou as Atas de Defesa de Tese 
dos estudantes Joviano Gabriel Maia Mayer, cujo trabalho intitulado “De pé na encruzilhada. Por uma 160 
cartografia contra-colonialista” foi apresentado no dia 26 de outubro de 2020, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora 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]. Helena D’Agosto Miguel Fonseca, 165 
cujo trabalho intitulado Ocupar as ruas e as instituições: A participação popular, a ocupação dos 
espaços institucionais e o direito à cidade foi apresentado no dia 30 de novembro de 2020, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Raquel Garcia Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), 
Frederico Canuto (EA-UFMG), Wânia Maria de Araújo (UEMG; Centro Universitário UNA) e Vitória 170 
Régia Izau (UEMG). Lorena Leite, cujo trabalho intitulado O sistema defensivo da ilha de Santa 
Catarina no século XVIII: História & patrimônio, foi reapresentado no dia 14 de dezembro de 2020, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 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 175 
Miranda (Universidade de Évora). Gabriela Pires Machado, cujo trabalho intitulado Horizontes 
experimentais da arquitetura: práticas espaciais contra hegemônicas em arquivos latino-americanos 
1960-1990 foi apresentado no dia 14 de dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Renata Moreira Marquez (orientadora 
– EA-UFMG), Brígida Campbell (EBA-UFMG), Maria Angélica Melendi (EBA-UFMG), José Tavares 180 
Correia de Lira (USP) e Bruno Moreschi (USP). Raquel Tomanik, cujo trabalho intitulado A cidade, seus 
muros e suas leis: controvérsias jurídicas e urbanísticas dos condomínios e loteamentos fechados foi 
apresentado no dia 17 de dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora constituída pelos Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (orientadora – EA-
UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-185 
UFMG), Marinella Machado Araújo (PUC Minas) e Carolina Maria Pozzi de Castro (Universidade 
Federal de São Carlos). Lessandro Lessa Rodrigues, cujo trabalho intitulado A grande indústria e seu 
impacto sobre a estrutura urbana e a governança local: o caso de Betim/MG foi apresentado no dia 18 
de dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída 
pelos Professores Doutores Jupira Gomes de Mendonça (orientadora – EA-UFMG), Rogério Palhares 190 
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 França 
(UFMG). O Colegiado homologou as Atas de Defesa de Dissertação dos estudantes Natália de Sousa 
Moura, cujo trabalho intitulado Invocação para o fim: o sertão como arquivo foi apresentado no dia 7 de 
dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 195 
Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) 
e Gabriela Leandro Pereira (UFBA). Darlan Gonçalves de Oliveira, cujo trabalho intitulado Reflexão 
crítica sobre a qualidade do ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, a partir de seus indicadores 
foi apresentado no dia 9 de dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora constituída pelos Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-200 
UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG) e Gogliardo Vieira Maragno (UFSC). 
Gabriela Matos de Lima Casadei, cujo trabalho intitulado Instagramismo e a produção socioespacial: 
Os imaginários das redes sociais e o reinado de Itaúna foi apresentado no dia 11 de dezembro de 2020, 
por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores 
Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG) e Junia Cambraia Mortimer (UFBA) e Dr. Roberto 205 
Robalinho Lima (Pós-doutorando Universidade de Tübingen). Vanessa Tenuta de Freitas, cujo 
trabalho intitulado Geodesign: Uma alternativa para criação de propostas coletivas para assentamentos 
precários em Belo Horizonte foi apresentado no dia 17 de dezembro de 2020, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Ana Clara Mourão 
Moura (orientadora - EA-UFMG), Alfio Conti (EA-UFMG), Natália Aguiar Mol (EA-UFMG) e Paulo Renato 210 



 

 

Mesquita Pellegrino (FAU-USP). Alícia Maria Pires Nunes, cujo trabalho intitulado Narrativas sócio-
espaciais do bairro São Francisco foi apresentado no dia 21 de dezembro de 2020, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Marluce Wall de Carvalho Venâncio (Coorientadora-UEMA), Rita 
de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Carlos Frederico Lago Burnett (UEMA). O Colegiado 215 
homologou a entrega, em 13/12/2020, da versão corrigida da Dissertação de Gabriel Dias Melo Alves 
Almeida, Residencial Serra Verde. Um estudo sobre um empreendimento autogestionário e seus 
processos, conforme atestado pela orientadora, Profa. Maria Lucia Malard. O Colegiado homologou as 
Atas de Qualificação de Doutorado dos estudantes Guilherme Nunes de Vasconcelos, cujo trabalho 
intitulado Architecture and VR at the crossroads - an analysis of the cognitive aspects of immersive 220 
experiences foi apresentado no dia 13 de janeiro de 2021 por meio de videoconferência, e “Aprovado” 
pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho 
(orientador - EA-UFMG), Carlos Henrique Rezende Falci (EBA-UFMG) e Dra. Daniela Kutschat Hanns. 
Alba Nélida de Mendonça Bispo, cujo trabalho intitulado Patrimônio e Paisagem em Brasília: das 
cidades coloniais às escalas de preservação da cidade-parque moderna foi apresentado no dia 25 de 225 
janeiro de 2021 por meio de videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída 
pelos Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador - EA-UFMG), Celina Borges Lemos 
(EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Luciana Saboia Fonseca Cruz (UnB). O 
Colegiado homologou as Atas de Qualificação de Mestrado dos estudantes Tatiana Pimentel 
Barbosa, cujo trabalho intitulado A transformação dos espaços urbanos da avenida Afonso Pensa no 230 
século XX: Discussão sobre a relação entre metamorfose da paisagem e a permanência da sua 
identidade foi apresentado no dia 14 de dezembro de 2020, por videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador 
- EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Luciana Teixeira de Andrade (PUC MG). Tiago 
Amaral da Silva, cujo trabalho intitulado Representação à Contrapelo: Representação de arquitetura e 235 
interfaces na produção material do espaço foi apresentado no dia 16 de dezembro de 2020, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 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). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE 
BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a aprovação 240 
das seguintes Comissões Examinadoras: DEFESAS DE DISSERTAÇÃO: Louise Rochebois Quintão, 
cujo trabalho intitulado Trazendo os restos de volta à vida foi apresentado no dia 20 de janeiro de 2021, 
por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena 
Velloso (orientadora - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Junia Cambraia Mortimer 
(UFBA) e Simone Cortezão (IFMG). Isabella Flach Gomes, cujo trabalho intitulado Acontecimento e a 245 
cidade, um conceito para o urbano: pontos e riscos foi apresentado no dia 21 de janeiro de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Vanessa Borges Brasileiro 
(orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), Ricardo Fabrino Mendonça 
(FAFICH-UFMG) e Guilherme Wisnik (FAU-USP). Gabriela de Faria Pinho, cujo trabalho intitulado 
CENTRALIDADE PARA ALÉM DO CAPITAL? Uma discussão acerca dos conceitos de território e 250 
identidade em Venda Nova, Belo Horizonte foi apresentado no dia 25 de janeiro de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Jupira Gomes de Mendonça 
(orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa 
(IGC-UFMG). QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO: Laura Dolabella Barbi, cujo trabalho intitulado 
Cenário cultural em Belo Horizonte 2010-2020: Instituições, galerias e produção artística foi apresentado 255 
no dia 27 de janeiro de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras 
Doutoras Celina Borges Lemos (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), 
Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Júlia Gomes Panadés (EBA-UFMG). Marina Sanders 
Paolinelli, cujo trabalho intitulado O aluguel e a ocupação: rentismo e organização popular na produção 
da cidade foi apresentado no dia 29 de janeiro de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte 260 
Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), João Bosco 
Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG), Elisângela de Almeida Chiquito (EA-UFMG), Isadora de Andrade 
Guerreiro (FAU-USP)  e Cibele Saliba Rizek (IAU-USP). Eveline Prado Trevisan, cujo trabalho 
intitulado Ruas de estar: mobilidade e apropriação urbana foi apresentado no dia 28 de janeiro de 2021 
por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol 265 
Bessa (orientador - EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Jessica Helena de Lima (EA-
UFAL) e Marcelo Cintra do Amaral. Tarcísio Gontijo Cunha, cujo trabalho intitulado Fissuras no espaço 
público será apresentado no dia 1º de março de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Daniel 



 

 

Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e Luiz Amorim (UFPE). QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO: Alice 270 
Rennó Werner Soares cujo trabalho intitulado Interfaces sócio-espaciais no MST: Refletindo a partir 
das contradições será apresentado no dia 23 de fevereiro de 2021, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - EA-UFMG), 
Silke Kapp (EA-UFMG) e Jade Percassi de Carvalho (ENFF - Escola Nacional Florestan Fernandes). 
Finalizando a discussão do Item, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência eletrônica 275 
encaminhada pelo Prof. José dos Santos Cabral Filho, com data de hoje, informando que “Dois 
doutorandos sob a minha supervisão, Diego Fagundes e Marcus Vinicius, tinham suas bancas de 
defesa final programadas para acontecer em janeiro mas infelizmente, por razões diferentes, que 
escaparam ao nosso controle, tais bancas não puderam acontecer. O doutorando Diego contraiu Covid-
19 no fim de dezembro, teve que ser internado por 11 dias e passou por um período delicado de 280 
recuperação em janeiro, o que nos obrigou a deixar a banca suspensa, apesar de já termos conseguido 
agendar as datas com os possíveis membros da banca. A banca do Marcus Vinicius, por sua vez, não 
pode acontecer em janeiro por total inviabilidade de compatibilizar a agenda dos membros da banca, 
alguns com agenda tomada por outras defesas e alguns por estarem em período de férias. Assim, venho 
solicitar uma excepcionalidade para que a defesa destes doutorandos possa acontecer agora no mês 285 
de fevereiro. Aproveito para solicitar a aprovação final dos nomes consultados para estas bancas 
(considerando a possibilidade de substituição ou suplência): Diego Fagundes: Prof. José Cabral, Prof. 
Stéphane Huchet, Profa. Regina Mota, Profa. Themis Fagundes, Profa. Isabel Medero e Dra. Grazielle 
Lautenschlaeger. Marcus Vinicius: Prof. José Cabral, Profa Silke Kapp, Prof. José Kós, Prof. Sandro 
Luis Schlindwein, Prof. Mateus Stralen e Dra. Lorena Melgaço. O Colegiado aprovou, em caráter 290 
excepcional, a prorrogação do prazo de Defesa de Tese de Diego Fagundes da Silva e Marcus Vinicius 
Augustus Fernandes Rocha Bernardo até 26/02/2021, e as sugestões de bancas encaminhadas pelo 
Professor Orientador. Para os trâmites administrativos necessários à defesa, será solicitado ao 
Professor informar, com a brevidade possível: data e hora das apresentações e título dos trabalhos, 
além de confirmar a instituição de vínculo dos membros da banca examinadora. ITEM 3. 295 
HOMOLOGAÇÃO DAS INDICAÇÕES AOS PRÊMIOS ANPUR. O Colegiado homologou as Atas das 
reuniões encaminhadas pelas Comissões encarregadas da escolha de até duas teses e duas 
dissertações para concorrer aos Prêmios ANPUR – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Planejamento Urbano e Regional. Prêmio Tese: a Comissão composta pelos Profs. Altamiro Sérgio 
Mol Bessa, Celina Borges Lemos e Denise Morado Nascimento indicou as teses: Sob o pavimento, a 300 
floresta: cidade e cosmopolítica, de autoria de Wellington Cançado Coelho, desenvolvida sob a 
orientação do Prof. Dr. Roberto Luís de Melo Monte-Mór. Biografias regionais: como as cidades 
médias se formam e conquistam território, de autoria de Flávio José Rodrigues de Castro, 
desenvolvida sob a orientação da Profa. Dra. Silke Kapp. Prêmio Dissertação: a Comissão composta 
pelos Profs. André Guilherme Dornelles Dangelo, Rogério Palhares Zschaber de Araújo e Silke Kapp 305 
indicou as dissertações: Por práticas emancipatórias no planejamento urbano: análise das 
dinâmicas sócio-espaciais e pesquisa-ação no Alto das Antenas, de autoria de Daniele Nunes de 
Brito Marangoni, desenvolvida sob a orientação da Profa. Dra. Ana Paula Baltazar dos Santos. 
Políticas públicas de manejo de águas pluviais em Belo Horizonte: novos caminhos em meio a 
velhas práticas, de autoria de Cristiane Borda Pinheiro, desenvolvida sob a orientação do Prof. Dr. 310 
Roberto Eustaáquio dos Santos. ITEM 4. INDICAÇÃO PELO NPGAU DE MEMBRO PARA A 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA CAPES. A Professora Ana Paula Baltazar trouxe ao Colegiado a 
demanda da Coordenação da área de Arquitetura, Urbanismo e Design da Capes para indicação de um 
nome para compor a comissão de avaliação do último quadriênio. O Colegiado, avaliando o conjunto 
de nomes do seu corpo docente com experiência pregressa em avaliação de cursos, deliberou, por 315 
unanimidade, por indicar o nome da Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, pelo seu profundo 
conhecimento da matéria, sua capacidade de diálogo, sua interlocução ampla com os outros 
coordenadores de programas de pós em Arquitetura e Urbanismo e por encerrar seu mandato de 
coordenadora do NPGAU no mês de maio próximo. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a 
princípio coordenadores dos programas de pós-graduação com mandato no decorrer do quadriênio 320 
avaliado não podem participar da comissão, e, caso a indicação não seja acatada pela Coordenação 
de Área irá retornar com a demanda para indicação de outro nome. ITEM 6. REQUERIMENTOS 
DISCENTES. A) Aproveitamento de créditos. O Colegiado aprovou o requerimento da mestranda 
Luisa Lopes Greco para o aproveitamento dos créditos das seguintes disciplinas, cursadas no NPGAU 
em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao seu ingresso no curso: Planejamento urbano e 325 
metropolitano contemporâneo – URB810 – 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2018 com 
aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Democracias e a cidade – URB807 – 45 horas/03 créditos, 
cursada no 1º semestre de 2019 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. O Colegiado deferiu o 



 

 

requerimento do doutorando Gabriel de Sousa Castro para o aproveitamento das seguintes disciplinas 
cursadas no Mestrado do NPGAU, com a aprovação de um total de oito créditos, conforme previsto no 330 
Regulamento do Programa: Tópicos em arquitetura e urbanismo II: A “teoria” da arquitetura e sua 
singularidade “disciplinar”– ARQ809 – 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2015 com 
aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Metodologia da pesquisa científica aplicada a arquitetura e 
urbanismo – ARQ810 – 45 horas/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2015 com aproveitamento de 
100 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo II: Arquitetura, arte e outras epistemologias 335 
– ARQ809 – 30 horas/02 créditos, cursada no 2º semestre de 2016 com aproveitamento de 95 pontos, 
conceito A. Tópicos em arquitetura e urbanismo I: Arquitetura como interface – ARQ808 – 15 horas/01 
crédito, cursada no 2º semestre de 2014 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Tópicos em 
arquitetura e urbanismo II: Arquitetura como interface – Módulo II – ARQ809 – 30 horas/02 créditos, 
cursada no 2º semestre de 2014 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. B) Atividades 340 
acadêmicas. O Colegiado deferiu o aproveitamento de três créditos (máximo possível a ser atribuído a 
Atividades Acadêmicas no curso de Mestrado) sob a forma de Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação, referentes à carga horária de Estágio Docência realizada além da obrigatória pelo 
mestrando Pedro Gabriel de Melo Flora junto às disciplinas da graduação: ACR018 – História da arte, 
da arquitetura e da cidade - do Renascimento ao Barroco e ACR025 – Tópicos em Arquitetura e 345 
Urbanismo – Entre antiguidade e modernidade: a contribuição de Roma para a história das cidades e 
da arquitetura, no 1/2020, sob a supervisão, respectivamente, das Profas. Vanessa Brasileiro e Celina 
Borges. O Colegiado aprovou a solicitação da Profa. Paula Barros para a realização de Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação – Leitura orientada para suas orientandas Júlia Carvalho Passos, 
Maria Luiza Conrado de Niemeyer Soares Chaves e Renata Nogueira Morais Costa com carga 350 
horária de 30 horas/01 crédito, para o estudo aprofundado do livro: CRESWELL, J. W. Projeto de 
pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. C) Mudança de 
versão curricular. O Colegiado aprovou a solicitação do doutorando Leonardo Izoton Braga para 
mudança de versão curricular, com vinculação à grade curricular de 2019/2, que exige quatro créditos 
de estágio docência para os doutorandos, de modo a integralizar os créditos exigidos para a defesa de 355 
tese. A decisão do Colegiado levou em consideração o fato de o estudante, bolsista CAPES, ter 
realizado sua Qualificação no prazo estabelecido na Resolução de Bolsas do NPGAU. D) Prorrogação 
de bolsa/licença maternidade. O Colegiado acolheu a comunicação da mestranda Juliana Godoy 
Corrêa de Araújo datada de 14/01/2021, com a concessão de licença maternidade e prorrogação de 
sua bolsa de estudos FAPEMIG por um período de 120 dias, conforme previsto nas normas da agência. 360 
Para envio de ofício à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG formalizando o afastamento temporário 
e especificando as datas de início e término efetivos, será solicitado à estudante o envio dos 
documentos comprobatórios da gestação e da certidão de nascimento da criança, quando possível. E) 
Prorrogação de prazo. O Colegiado referendou a aprovação da solicitação da doutoranda Juliana 
Cardoso Marques de prorrogação até 31/03/2021 de seu prazo de qualificação de doutorado, em 365 
caráter excepcional, destacando que a prorrogação do prazo de qualificação não compromete o prazo 
regulamentar para a defesa da tese. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da 
doutoranda Ana Paola da Silva Alves de prorrogação até 30/10/2021 de seu prazo de defesa de tese 
[sem a prorrogação da bolsa de estudos FAPEMIG] justificada pelas adversidades provocadas no 
desenvolvimento do trabalho pela pandemia do CoViD-19. O Colegiado aprovou, em caráter 370 
excepcional, a solicitação da mestranda Fernanda Silva Freitas de prorrogação até 30/10/2021 de seu 
prazo de defesa de dissertação justificada pelas adversidades provocadas no desenvolvimento do 
trabalho pela pandemia do CoViD-19. O Colegiado indeferiu a solicitação da doutoranda Ana Elisa de 
Resende Raposo Leal de prorrogação do prazo [sem mencionar o prazo solicitado] para Qualificação 
e Defesa de Tese, considerando que o NPGAU não concede prorrogação de prazos por período 375 
indeterminado, além de o pedido ter sido encaminhado sem anuência do orientador, Prof. Flávio 
Carsalde. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação do doutorando Rafael Lemieszek 
Pinheiro de prorrogação, respectivamente, até março e outubro de 2021 de seu prazo de qualificaçao 
e defesa de tese, justificada pela dificuldade de estabelecimento de “rotina compatível com a vida 
profissional e os cuidados familiares” nos últimos meses de 2020. Continuando a discussão do item, a 380 
Profa. Ana Paula Baltazar apresentou relatório dos alunos que estão com pendência em relação à 
realização de defesa/qualificação: DEFESA DE TESE: Inácio Luiz dos Santos Júnior, matriculado em 
regime de cotutela, que ainda não apresentou sua qualificação e está com o prazo de defesa de tese 
esgotado em 31/12/2020, além de não ter cumprido todos os créditos e produção acadêmica requeridos 
para a inscrição à defesa. O Colegiado decidiu estabelecer o prazo máximo de 30 de abril de 2021 para 385 
a defesa de tese do estudante, e regularização dos requisitos para a integralização do curso, 
considerando os termos de seu convênio de cotutela e a aprovação, em caráter excepcional de três 



 

 

meses de prorrogação [contados da presente data] no prazo de conclusão do curso concedidos pelo 
Colegiado em razão das consequências da pandemia do CoViD-19. QUALIFICAÇÃO DE 
DOUTORADO: Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, que está com o prazo para realização da 390 
qualificação esgotado em 31/01/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que aluna e orientadora 
entraram em contato por email em maio de 2020 encaminhando atestado médico para justificar o atraso 
na qualificação, sem nova previsão de prazo para a apresentação. O Colegiado decidiu encaminhar 
correspondência à estudante/com cópia para a orientadora, Profa. Maria Lucia Malard, expressando 
sua preocupação com o fato de sua Qualificação de Doutorado ainda não ter sido realizada e solicitando 395 
a regularização dessa situação com o encaminhamento do prazo previsto para a Qualificação e a 
sugestão de Banca Examinadora, reiterando a necessidade de compromisso com o prazo regulamentar 
de defesa da tese até 31/07/2021. Marcus Cesar Martins da Cruz, que teve sua solicitação de 
prorrogação do prazo de defesa de tese até 20/10/2021 aprovado excepcionalmente pelo Colegiado, 
mas está com o prazo de qualificação esgotado em 31/07/2020. O Colegiado decidiu encaminhar 400 
correspondência ao estudante/com cópia para a orientadora, Profa. Rita Velloso, expressando sua 
preocupação com o fato de sua Qualificação de Doutorado ainda não ter sido realizada e solicitando a 
regularização dessa situação com o encaminhamento do prazo previsto para a Qualificação e a 
sugestão de Banca Examinadora, reiterando a necessidade de compromisso com o prazo regulamentar 
de defesa da tese até 20/10/2021. Tiago Castelo Branco Lourenço, que está com o prazo de 405 
qualificação esgotado em 31/07/2020. O Colegiado decidiu encaminhar correspondência ao 
estudante/com cópia para a orientadora, Profa. Silke Kapp, expressando sua preocupação com o fato 
de sua Qualificação de Doutorado ainda não ter sido realizada e solicitando a regularização dessa 
situação com o encaminhamento do prazo previsto para a Qualificação e a sugestão de Banca 
Examinadora, reiterando a necessidade de compromisso com o prazo regulamentar de defesa da tese 410 
até 31/07/2021. QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO: Daniel Henrique Souza Taranto, que está com o 
prazo para realização da qualificação esgotado em 31/07/2020. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 
que a orientadora entrou em contato por email em dezembro de 2020 se comprometendo a realizar a 
qualificação ainda em 2020, sem novo contato desde então. O Colegiado decidiu encaminhar 
correspondência ao estudante/com cópia para a orientadora, Profa. Marcela Silviano Brandão, 415 
expressando sua preocupação com o fato de sua Qualificação de Mestrado ainda não ter sido realizada 
e solicitando a regularização dessa situação com o encaminhamento do prazo previsto para a 
Qualificação e a sugestão de Banca Examinadora, reiterando a necessidade de compromisso com o 
prazo regulamentar de defesa da dissertação até 31/07/2021. Camila Diniz Bastos e Carolina Pereira 
Rosa de Souza, que estão com o prazo para realização da qualificação esgotado em 30/11/2020. O 420 
Colegiado decidiu encaminhar correspondência aos estudantes/com cópia para os orientadores, 
respectivamente, Profs. João Tonucci e Mauricio Campomori, expressando sua preocupação com o fato 
de sua Qualificação de Mestrado ainda não ter sido realizada e solicitando a regularização dessa 
situação com o encaminhamento do prazo previsto para a Qualificação e a sugestão de Banca 
Examinadora, reiterando a necessidade de compromisso com o prazo regulamentar de defesa da 425 
dissertação até 31/01/2022. Em seguida, o Colegiado solicitou o envio de correspondência aos 
doutorandos/com cópia para os respectivos orientadores que estão com o prazo de qualificação 
esgotado em 31/01/2022, expressando sua preocupação com o fato de sua Qualificação de Doutorado 
ainda não ter sido realizada e solicitando a regularização dessa situação com o encaminhamento do 
prazo previsto para a Qualificação e a sugestão de Banca Examinadora, reiterando a necessidade de 430 
compromisso com o prazo regulamentar de defesa da dissertação até 31/07/2022, a saber: Andreia de 
Freitas Lopes, João Antônio Valle Diniz, Paula de Moreira Guimarães e Rudner Fabiano Lopes. 
Finalizando, o Colegiado homologou a aprovação da solicitação de David Prado Machado para a 
prorrogação por mais doze meses do prazo de realização de sua Residência Pós-doutoral em função 
da indisponibilidade de acesso a arquivos e bibliotecas provocadas pela pandemia do CoViD-19. F) 435 
Trancamento parcial de matrícula. O Colegiado aprovou os requerimentos de trancamento parcial de 
matrícula no segundo semestre letivo de 2020, com justificativa, encaminhados pelas estudantes 
Carolina Pereira Rosa de Souza e Isabela Oliveira Izidora, ambas na disciplina Tópicos em 
arquitetura e urbanismo (30H): Outras economias e outras ontologias, ARQ822, 30 horas/02 créditos. 
ITEM 10. APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DAS COMISSÕES DE AUTOAVALIAÇÃO E 440 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. O Colegiado aprovou os documentos das Comissões de 
Autoavaliação e de Planejamento estratégico apresentados na Assembleia do NPGAU realizada em 27 
de janeiro último (em anexo). ITEM 11. ENCAMINHAMENTOS PARA ALTERAÇÕES NO NOVO SITE. 
A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que o novo site do NPGAU, apresentado pelo Prof. Renato César 
Ferreira de Souza, que desenvolveu o projeto do site, na Assembleia do NPGAU de 27 de janeiro, já 445 
está no ar, mas, conforme informado pelo Prof. Renato César, está com problemas de formatação 



 

 

gerados pela hospedagem da página no servidor de produção do CECOM. A Professora solicitou aos 
demais membros da Comissão de Atualização do site a realização de uma consulta minuciosa ao site 
para listar e reportar ao Prof. Renato César os problemas encontrados. Devido ao adiantado da hora, 
foi retirado de pauta o ITEM 12. Proposta de atualização do Regulamento do NPGAU – definição do 450 
calendário para esboço pelo colegiado, ampla discussão em assembleia, revisão das propostas e 
encaminhamento para aprovação da PRPG. Finalizando, a Coordenadora encerrou a reunião 
agradecendo 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, 1º de fevereiro de 2021. 455 
  


