
2020 

 

INTERNACIONAIS 

 

- docente Ana Clara Mourão Moura no congresso: ICCSA Conference 2020, 
realizado em Cagliari/Itália, no período de 1 a 4/07/ 2020, para apresentação do 
trabalho Brazilian Geodesign platform: WebGis; SDI; Geodesign as co-creation and 
geo-collaboration 

 

2019 

 

INTERNACIONAIS 

 

- docente Flávio de Lemos Carsalade no IV Seminario-taller Iberoamericano Se + 
PHI “Cooperar desde el Patrimonio Cultural”, no período de 19 a 20 de novembro 
de 2019 para apresentação do trabalho Os riscos da mineração no patrimônio: O 
caso de Bento Rorigues (Minas Gerais/ Brasil). 

- doutorando Marcus Vinicius Augustus Rocha Bernardo no 6th Forum 
Architekturwissenschaft “Utopia Computer: The ‘New’ in Architecture?”, no 
período de 15 a 16 de novembro de 2019, para apresentação do trabalho 
Unmanageable Utopias: Analogic Cybernetics Aided Self-Organized-Settlements. 

- doutoranda Gabriela Pires Machado no congresso: 2º Congresso Iberoamericano 
de História Urbana, realizado na Cidade do México, no período de 25 a 29 de 
novembro de 2019, para apresentação do trabalho Tecendo Rebeldias: grupos e 
trajetórias da arte feminista no México pós-68 

- doutoranda Priscila Mesquita Musa no congresso: 2º Congresso Iberoamericano 
de História Urbana, realizado na Cidade do México, no período de 25 a 29 de 
novembro de 2019, para apresentação do trabalho Narrativas instáveis nas 
superfícies fotossensíveis em Belo Horizonte 

- mestranda Elisa Porto Marques no congresso: Flows of Entanglement: How Rivers 
Shape Identity, realizado em Plymouth/Reino Unido, no dia 04/09/2019, para 
apresentação do trabalho Imagined Water: between Desire and Production of 
Nature in the city of Belo Horizonte. 

 

NACIONAIS 

 

- docente Denise Morado Nascimento em Sessões Temáticas do XVIII Encontro 
Anual da ANPUR – ST12.1 Planejamento e disputas urbanas; ST12.3 Grandes 
intervenções urbanas, realizado em Natal/RN, no período de 27 a 31 de maio de 
2019 



- docente Natacha Silva Araújo Rena no congresso:  XVIII Encontro Anual da 
ANPUR, realizado em Natal/RN, nos dias 27 a 29/05/2019, para apresentação do 
trabalho Fundo Amazônia: Sustentabilidade e controvérsias 

- doutoranda Alba Nélida de Mendonça Bispo no congresso: 13º Seminário 
Docomomo_Brasil, realizado em Salvador/BA, nos dias 7 a 9/10/2019, para 
apresentação do trabalho Teorias e práticas de intervenção no patrimônio moderno 
em Brasília: o caso do restauro do Palácio do Planalto 

- doutoranda Alba Nélida de Mendonça Bispo no congresso: II Colóquio 
Latinoamericano sobre urbanización y patrimonialización, realizado em 
Brasília/DF, nos dias 16 a 18/10/2019, para apresentação do trabalho Paisagem e 
patrimônio em Brasília: da perspectiva edênica à concepção paisagística da cidade-
parque moderna. 

- doutoranda Ana Paola da Silva Alves no congresso: 19º Congresso Brasileiro de 
Sociologia, realizado em Florianópolis/SC, nos dias 8 a 13/07/2019, para 
apresentação do trabalho: Espaços educadores: reflexões sobre a construção da 
cidadania nos espaços públicos contemporâneos 

- doutorando Danilo Caporalli Barbosa no congresso: ARQUISUR 2019, realizado 
na Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 2 a 4 de outubro de 2019, para 
apresentação do trabalho Fundo Amazônia: geopolítica e controvérsias 

- doutorando Danilo de Carvalho Botelho Almeida no congresso: XVIII Encontro 
Anual da ANPUR, realizado em Natal/RN, nos dias 27 a 31/05/2019, para 
apresentação do trabalho A doutrina higienista e as canalizações de cursos d’água: 
o caso de Belo Horizonte. 

- doutoranda Giselle Oliveira Mascarenhas no congresso: 3º Congresso 
Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, realizado em 
Salvador/BA, nos dias 03 a 05/09/2019, para apresentação do trabalho: 
Historiografia da produção habitacional brasileira: tecnologia e trabalho 

- doutoranda Laura Fonseca de Castro no congresso: XVIII Encontro Anual da 
ANPUR, realizado em Natal/RN, no dia 27/05/2019, para apresentação do trabalho 
Consumo criativo como produção do espaço – uma reflexão crítica sobre o 
urbanismo tático a partir de práticas socioterritoriais de antidisciplina 

- doutoranda Marina Sanders Paolinelli no congresso: XVIII Encontro Nacional da 
ANPUR realizado em Natal/RN, de 27 a 29 de maio de 2019, para apresentação do 
trabalho: Em meio à crise na política habitacional, as lutas por transformação: O 
coletivo Habite a Política e os desafios recentes na luta pelo direito à moradia em 
Belo Horizonte 

- doutorando Régis Eduardo Martins no congresso: 3º Congresso Internacional de 
História da Construção Luso-Brasileira, realizado em Salvador/BA, no período de 2 
a 7 de setembro de 2019, para apresentação do trabalho Arquitetura vernacular 
colonial em Minas Gerais – algumas releituras possíveis 

- mestranda Cristiane Borda Pinheiro no congresso: XVIII Encontro Nacional da 
ANPUR realizado em Natal/RN, de 27 a 29 de maio de 2019, para apresentação do 



trabalho: Trajetória da drenagem urbana no Brasil: uma perspectiva a partir da 
análise de políticas públicas recentes de Belo Horizonte 

- mestranda Gabriela Matos de Lima Casadei no congresso: ARQUISUR 2019, 
realizado na Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 2 a 4 de outubro de 
2019, para apresentação do trabalho A produção da cidade contemporânea no Cone 
Sul 

- mestranda Ingrid Aparecida Rogerio Ribeiro no congresso: 6º Seminário Ibero-
americano Arquitetura e Documentação, realizado na Escola de Arquitetura da 
UFMG, no período de 20 a 22 de novembro de 2019, para apresentação do trabalho 
Os documentos eclesiásticos como fonte de pesquisa para a arquitetura religiosa: 
um panorama de Vila Rica setecentista 

- mestranda Isabella Flach Gomes no congresso: IV Seminário Urbanismo e 
Urbanistas no Brasil, realizado na Escola de Arquitetura da UFMG, no período de 4 
a 6 de setembro de 2019, para apresentação do trabalho: A política, o urbano e as 
escalas: alguns intercâmbios possíveis 

- mestranda Janaina Lisiak de França no congresso: XVIII Encontro Nacional da 
ANPUR realizado em Natal/RN, de 27 a 29 de maio de 2019, para apresentação do 
trabalho: Cidade, História, Identidade e Cultural 

 

2018 

 

INTERNACIONAIS 

 

- docente Celina Borges Lemos no congresso: A Casa Senhorial: Anatomia dos 
Interiores, realizado em Fafe/Portugal, no período de 6 a 8/06/2018, para 
apresentação dos trabalhos A casa senhorial do Embaixador Gastão da Cunha em 
São João del-Rei: vivências, arquitetura, detalhes construtivos numa habitação 
nobre do Oitocentos mineiro e Reflexões sobre a casa nobre em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil, entre 1900 e 1930: a arquitetura, os interiores e suas 
consonâncias com as mudanças dos valores e hábitos da sociedade local. 

- docente Denise Morado Nascimento no congresso: AAG Annual Meeting, 
realizado em New Orleans/USA, no período de 10 a 14/04/2018, para apresentação 
do trabalho The Mega Urban Projects in Belo Horizonte, Brazil 

- docente Raquel Garcia Gonçalves no congresso: IV Congreso Internacional de 
Antropología, realizado em Granada/Espanha, no período de 4 a 7/09/2018, para 
apresentação do trabalho Ação direta e institucionalidade: interesses contrários ou 
complementares? 

- docente Vanessa Borges Brasileiro no congresso: VI Convegno Internazionale 
ReUso, realizado em Messina/Italia, no período de 11 a 13/10/2018, para 
apresentação do trabalho Outstanding universal value: analisi del sito di Ouro 
Preto, Brasile 



- doutorando Flávio José Rodrigues de Castro no congresso: XIV Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: Las 
Universidades Latinoamericanas y la Nueva Agenda Urbana, realizado em 
Santiago/Chile, no período de 22 a 24/08/2018, para apresentação do trabalho El 
suelo de la arquitectura. 

- doutoranda Giselle Oliveira Mascarenhas no congresso: IV Encuentro 
Latinoamericano de Arqutecutra Comunitária e XXIV Encuentro de la Red 
Universitaria Lationamericana, realizado em La Plata/Argentina, no dia 
05/09/2018, para apresentação do trabalho Arquitetura popular Quilombola: 
proyecto participativo para una casa de harina 

- doutorando Guilherme Ferreira de Arruda no congresso: XIV Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: Las 
Universidades Latinoamericanas y la Nueva Agenda Urbana, realizado em 
Santiago/Chile, no período de 22 a 24/08/2018, para apresentação do trabalho 
Diálogo y pluralidade: La importância de la indeterminación em procesos 
participativos. 

- doutoranda Helena D’Agosto Miguel Fonseca no congresso: IV Congreso 
Internacional de Antropología, realizado em Granada/Espanha, no período de 4 a 
7/09/2018, para apresentação do trabalho Ação direta e institucionalidade: 
interesses contrários ou complementares? 

- doutoranda Izabella Galera no congresso: IV Congreso Internacional de 
Antropología, realizado em Granada/Espanha, no período de 4 a 7/09/2018, para 
apresentação do trabalho A festa como resistência à produção da cidade: breve 
ensaio sobre a praia da Estação em Belo Horizonte 

- doutoranda Joana Vieira da Silva no congresso: XIV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación: Las Universidades 
Latinoamericanas y la Nueva Agenda Urbana, realizado em Santiago/Chile, no 
período de 22 a 24/08/2018, para apresentação do trabalho La enseñanza del 
diseño en la formación de los arquitectos-urbanistas: design entre arte y economia 
política. 

- doutoranda Marina Ferreira Borges no congresso: IASS Symposium 2018, 
realizado em Boston/USA, de 16 a 20/07/2018, para apresentação do trabalho 
Structural performance-based design of a lattice Wind tower. 

- doutoranda Mariana de Moura Cruz no congresso: American Association of 
Geographers Annual Meeting/2018, realizado em New Orleans/USA, de 10 a 
14/04/2018, para apresentação do trabalho Intersections in subaltern urbanism: 
the narratives of women in urban occupations in Brazil. 

- doutorando Marcus César Martins da Cruz no congresso: 56º Congreso 
Internacional de Amercanistas, realizado em Salamanca/Espanha, no período de 15 
a 20/07/2018, para apresentação do trabalho Disputando narrativas do Rio de 
Janeiro olímpico: desafios para a produção de uma cartografia crítica. 

- doutorando Tiago Castelo Branco Lourenço no congresso: Seminario 
Latinoamericano Teoría y política sobre asentamientos populares, realizado em 
Buenos Aires/Argentina, de 19 a 21/04/2018, para apresentação dos trabalhos A 



má-fé institucional: a desigualdade e discursos ambientalistas nos conflitos urbanos 
de Belo Horizonte/MG/Brasil e As práticas cotidianas e a identidade dos sem teto 
nas lutas por moradia em Belo Horizonte/MG/Brasil. 

- mestranda Daniele Amorim Rodrigues no congresso: ARQUISUR 2018, realizado 
em Rosario/Argentina, no dia 26/09/2018, para apresentação do trabalho 
Arquitetura urbana pública e governo democrático: repensando o 
centroadministrativo de Belo Horizonte 

- mestranda Isadora Carraro Tavares Monteiro no congresso: Colonial and 
Postcolonial Landscapes. Architecture, cities, infrastructures, realizado em 
Lisboa/Portugal, no dia 16/01/2019, para apresentação do trabalho Female urban 
narratives in Brazil: the cities of Carolina Maria de Jesus and Conceição Evaristo 

 

NACIONAIS 

 

- docente Renata Moreira Marquez no congresso: VII Reunião de Antropologia da 
Ciência e Tecnologia, realizado em Florianópolis/SC, no período de 7 a 8/5/2019, 
para apresentação do trabalho O etnógrafo como anfitrião: reversibilidades, 
simetrias e colaborações 

- doutoranda Camila Matos Fontenele no congresso: III Seminário Nacional sobre 
Urbanização de Favelas, realizado em Salvador/BA, no período de 21 a 22/11/2018, 
para apresentação do trabalho Envelhecer com a Favela: Mulheres Pioneiras nas 
Vilas da Serra 

- doutoranda Geruza Lustosa de Andrade Tibo no congresso: III Seminário 
Nacional sobre Urbanização de Favelas, realizado em Salvador/BA, no período de 
21 a 22/11/2018, para apresentação do trabalho Análise da autoconstrução a partir 
de suas práticas 

- doutoranda Laura Fonseca de Castro no congresso: XV Seminário de História da 
Cidade e do Urbanismo, realizado no Rio de Janeiro/RJ, no período de 18 a 
19/09/2018, para apresentação do trabalho A margem e o inconsciente: 
atravessamentos entre arte, arquitetura e psicanálise no cotidiano da cidade 

- doutorando Guilherme Nunes de Vasconcelos no congresso: SIGRADI 2018, 
realizado em São Carlos/SP, no período de 7 a 8/11/2018, para apresentação do 
trabalho Perceive to learn to perceive: an experience with virtual reality devices for 
architecture design learning 

- mestranda Mariana Dobbert Tidei no congresso: Simpósio Internacional sobre 
espaço e cultural, realizado no Rio de Janeiro/RJ, no período de 21 a 22/11/2018, 
para apresentação do trabalho Claudia Andujar: fotografia como dispositivo 
cartográfico 

- mestranda Natalia de Sousa Moura no congresso: XV Seminário de História da 
Cidade e do Urbanismo, realizado no Rio de Janeiro/RJ, no período de 18 a 
19/09/2018, para apresentação do trabalho ATLAS “o mundo desde o fim”: como 
cartografar o sertão? 



- mestranda Yasmin Elganim Vieira no congresso: Corpocidade 6, realizado em 
Salvador/BA, no período de 4 a 7/12//2018, para apresentação do trabalho Por uma 
tangibilidade e inquietude no visível da cidade 

- mestrando Evandro Luis Alves no congresso: II Congresso de pesquisadores de 
economia solidária, realizado em São Carlos/SP, no período de 26 a 27/09/2018, 
para apresentação do trabalho O PDDI-RMBH e as possibilidades de 
desenvolvimento endógeno desencadeado pela economia popular mineira 

- doutorando Leonardo Izoton Braga no congresso: I Congresso Internacional 
Walter Benjamin – barbárie e memória ética, realizado em Porto Alegre/RS, no 
período de 26 a 27/09/2018, para apresentação do trabalho Walter Benjamin e a 
filosofia da escrita: apresentação, constelação e crítica 

 

2017 

 

INTERNACIONAIS 

 

- docente Altamiro Sérgio Mol Bessa no congresso: Conferência Arte pel’Emoção, 
realizado em Lisboa/Portugal, no período de 2 a 4/10/2017, para apresentação do 
trabalho Morfologia do desequilíbrio. emoções numa paisagem brasileira de Alvaro 
Siza. 

- docente Flávio de Lemos Carsalade no congresso: VIII Seminário Projetar, 
realizado em Buenos Aires/Argentina, no período de 15 a 17/11/2017, para 
apresentação do trabalho Pampulha: quando um projeto se torna patrimônio da 
humanidade 

- docente Frederico Canuto no congresso: AESOP Congress, realizado em 
Lisboa/Portugal, no período de 11 a 14/07/2017, para apresentação do trabalho 
Democratic platforms: from municipalism approach to demo-cratic spatial agencies 

- docente Rita de Cássia Lucena Velloso no congresso: NGM 2017 Nordic 
Geographers Meeting, realizado em Estocolmo/Suécia, no período de 18 a 
21/07/2017, para apresentação do trabalho Between abastract space and 
differential space: everyday live and politics in urban occupations in Belo Horizonte, 
Brazil 

- doutorando Gustavo Resgala Silva no congresso: IV Conferência Internacional 
Monedas Sociales y Complementarias, realizado em Barcelona/Espanha, no 
período de 10 a 14/05/2017, para apresentação do trabalho A moeda social e o 
fortalecimento do espaço diferencial nas periferias: um estudo sobre as moedas 
sociais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Brasil 

- doutoranda Helena D’Agosto Miguel Fonseca no congresso: II Congresso 
Internacional Geografia Urbana, realizado em Buenos Aires/Argentina, no período 
de 6 a 7/09/2017, para apresentação do trabalho Educação como meio para a 
formação do pensamento crítico e para a superação das desigualdades sociais 



- doutoranda Joana Barbosa Vieira da Silva no congresso: AESOP Congress, 
realizado em Lisboa/Portugal, no período de 11 a 14/07/2017, para apresentação do 
trabalho Radical planning as a path to a diverse, inclusive and multicultural city: a 
case-study on a squatter built on palafites 

- doutoranda Nicole Andrade Rocha no congresso: II Internacional Conference 
URBAN e-PLANNING, realizado em Lisboa/Portugal, no período de 23 a 
24/04/2017, para apresentação do trabalho Remarkable landscape and the 
development of tourist activity according to collaborative platforms 

- doutoranda Patrícia Capanema Alvares Fernandes no congresso: LASA 2017, 
realizado em Lima/Peru, no período de 29/04 a 1/05/2017, para apresentação do 
trabalho Constructing landscape through resource extraction in Minas Gerais, 
Brazil 

- doutoranda Priscila Mesquita Musa no congresso: II Congresso Latinoamericano 
de Teoría Social y Teoría Política, realizado em Buenos Aires/Argentina, no período 
de 2 a 4/08/2017, para apresentação do trabalho Movimentos imagem: 
espectadores 

- doutoranda Raquel Tomanik no congresso: 4º Congresso Internacional da 
Habitação no Espaço Lusófono, realizado em Lisboa/Portugal, no período de 5 a 
10/03/2017, para apresentação do trabalho Cidades desabitadas - reflexões a partir 
da dinâmica imobiliária da Região Metropolitana de Belo Horizonte / MG 

- doutorando Tiago Castelo Branco Lourenço no congresso: ACTIVA Huancayo 
2017, realizado em Huancayo/Peru, no período de 16 a 20/10/2017, para 
apresentação do trabalho Arquitectura es trabajo, arquitectura es política 

 

NACIONAIS 

 

- docente Frederico Canuto no congresso: XVII Encontro Anual da ANPUR, 
realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para apresentação do 
trabalho Da carnavalização do planejamento urbano para Belo Horizonte-para-a-
guerra|: da politica ao Político e vice-versa 

- docente Silke Kapp no congresso: XVII Encontro Anual da ANPUR, realizado em 
São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para apresentação do trabalho 
Pesquisa sócio-espacial na periferia: internacionalização ou inserção social? 

- docente Renato César Ferreira de Souza no congresso: Geodesign South America 
2017, realizado em Belo Horizonte/MG no período de 11 a 14/12/2017, para 
apresentação do trabalho The use of gis in the teaching of project of architecture 
and urbanis - case studies 

- docente Roberto Eustaáquio dos Santos no congresso: 6º Encontro Internacional 
das Águas, realizado em Recife/PE, no período de 11 a 13/05/2017, para 
apresentação do trabalho Kit Águas na cidade: interface físico-digital para 
demarcação de bacias hidrográficas 



- doutorando Amaro Sérgio Marques no congresso: FORUM HABITAR, realizado 
em Belo Horizonte/MG, no período de 8 a 10/11/2017, para apresentação do 
trabalho Plano nacional de habitação rural (PNHR) no território quilombola de 
Bom Jardim da Prata 

- doutoranda Clarissa Cordeiro de Campos no congresso: XVII Encontro Anual da 
ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho #bikenaleite: apresentação e avaliação de ação 
extensionista em São João del-Rei/MG 

- doutoranda Clarissa Cordeiro de Campos no congresso: II Colóquio Teoria Crítica, 
realizado em Fortaleza/CE, no período de xx/xx/2017, para apresentação do 
trabalho ESPETACULARIZAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA DE 
GOVERNAMENTALIDADE: DA VISÃO DE GUY DEBORD A POSSÍVEIS 
LAMPEJOS DE RESISTÊNCIAS 

- doutorando Flávio José Rodrigues de Castro no congresso: XV SIMPURB, 
realizado em Salvador/BA, no período de 20 a 23/11/2017, para apresentação do 
trabalho A metrópole manda lembranças 

- doutoranda Geruza Lustosa de Andrade Tibo no congresso: XVII Encontro Anual 
da ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho Reflexões da prática da assessoria técnica – uma 
abordagem a partir da experiência na Vila Acaba Mundo 

- doutorando Gustavo Resgala Silva no congresso: XVII Encontro Anual da ANPUR, 
realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para apresentação do 
trabalho Práticas de finanças solidárias como práticas urbanas: uma análise da 
dimensão espacial das ações dos bancos comunitários de desenvolvimento 

- doutoranda Karina Machado de Castro Simão no congresso: XVII Encontro Anual 
da ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho Sobre conflitos urbanos, territórios e poder: a disputa pela 
incerteza 

- doutoranda Laura Fonseca de Castro no congresso: II Colóquio Teoria Crítica, 
realizado em Fortaleza/CE, no período de 6 a 10/11/2017, para apresentação do 
trabalho Disciplina e imagem: estratégias de controle da atenção no cotidiano 
urbano 

- doutorando Leonardo Izoton Braga no congresso: II Colóquio Internacional 
Arquitetura, Derrida e Aproximações, realizado no Rio de Janeiro/RJ, no período 
de 24 a 27/10/2017, para apresentação do trabalho Românticos revolucionários: o 
fragmento como estratégia de pensamento 

- doutoranda Lorena Leite no congresso: ICOFORT RIO 2017, realizado no Rio de 
Janeiro/RJ, no período de 6 a 8/11/2017, para apresentação do trabalho O Sistema 
Defensivo de Florianópolis como Paisagem Cultural Brasileira 

- doutorando Luiz Felype Gomes de Almeida no congresso: XVII Encontro Anual 
da ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho Grandes empreendimentos econômicos como 
financiadores de planos diretores em Minas Gerais: uma real alternativa? 



- doutoranda Patrícia Capanema Alvares Fernandes no congresso: XVII Encontro 
Anual da ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho Transcendências da forma: o projetado, o espontâneo e o 
induzido em Belo Horizonte 

- doutoranda Marina Ferreira Borges no congresso: III ENEEEA – Encontro 
Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura, realizado em Ouro 
Preto/MG, no período de 7 a 9/06/2017, para apresentação do trabalho 
Metodologia de projeto baseado em desempenho aplicada ao ensino de estruturas 

- doutorando Tiago Castelo Branco Lourenço no congresso: XV SIMPURB, 
realizado em Salvador/BA, no período de 20 a 23/11/2017, para apresentação do 
trabalho Movimento e ativistas sociais nas ocupações urbanas de Belo Horizonte, 
suas origens e discursos 

- mestrando Evandro Luis Alves no congresso: II Colóquio Teoria Crítica, realizado 
em Fortaleza/CE, no período de 6 a 10/11/2017, para apresentação do trabalho 
Teoria da alienação e a apropriação: considerações sobre o 'jovem Marx' de Henri 
Lefebvre 

- mestranda Isadora Carrraro Tavares Monteiro no congresso: 5º Seminário 
Iberoamericano Arquitetura e Documentação, realizado em Belo Horizonte/MG, no 
período de 24 a 26/10/2017, para apresentação do trabalho Cartografias poéticas - 
o valor documental das narrativas literárias 

- mestranda Mariana Falcão Duarte no congresso: XXIX Simpósio Nacional de 
História, realizado em Brasília/DF, no período de 24 a 28/07/2017, para 
apresentação do trabalho Figuras do dissenso: a subjetivação política na 
estruturação de novas memórias para a cidade de belo horizonte 

- mestranda Marina Sanders Paolinelli no congresso: XVII Encontro Anual da 
ANPUR, realizado em São Paulo/SP, no período de 22 a 26/05/2017, para 
apresentação do trabalho Locação social em Belo Horizonte: possibilidades e 
desafios 

- mestranda Marina Sanders Paolinelli no congresso: II Seminário Internacional 
América Latina, realizado em Belém/PA, no período de 27 a 29/11/2017, para 
apresentação do trabalho Nem com, nem apesar, nem contra o estado: reflexões 
sobre a necessidade de reconhecimento de uma política habitacional autônoma e 
fora dos moldes da propriedade privada individual 

- mestranda Marina Sanders Paolinelli no congresso: XV SIMPURB, realizado em 
Salvador/BA, no período de 20 a 23/11/2017, para apresentação do trabalho 
Neoliberalização do estado na política habitacional e disseminação da casa própria: 
retrospectiva crítica e busca por alternativas 

- mestranda Patricia Cioffi de Matos no congresso: II Seminário Internacional 
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