
 

 

Ata da 3ª/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 29 de 
março 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 Frederico Canuto e Roberto 5 
Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. 
Justificou ausência, o Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo. Constatado quorum, a Profa. Ana 
Paula Baltazar dos Santos iniciou os trabalhos solicitando inversão de pauta para discussão dos 
assuntos que demandavam aprovação urgente pelo Colegiado. Com a concordância de todos, foi 
colocado em discussão o ITEM 11 ELEIÇÃO COLEGIADO – REPRESENTAÇÃO DOCENTE E 10 
PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA COORDENAÇÃO. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que o 
mandato da Coordenação e dos membros do Colegiado vai encerrar em 31 de maio próximo e que o 
NPGAU deve informar a mudança de coordenação à CAPES com trinta dias de antecedência em 
relação ao fim do mandato atual, para evitar descontinuidade no fluxo de liberação dos recursos do 
PROEX ao Programa. Conforme deliberado na última reunião do Colegiado, em razão de a maior parte 15 
dos professores do NPGAU estar em gozo de férias no mês de abril e primeira quinzena de maio, a 
Profa. Ana Paula conversou com o Diretor da Escola de Arquitetura, Prof. Maurício Campomori, sobre 
a possibilidade de prorrogação do seu mandato por mais um mês, o que permitiria, também, um prazo 
maior para articulação de candidaturas à coordenação. O Prof. Maurício Campomori consultou a chefia 
de Gabinete da Reitora a respeito e foi informado que poderia prorrogar o mandato da Coordenação 20 
através de Portaria, sendo a mesma expedida em 25/03/2021, sem determinar o prazo da prorrogação 
do mandato. Quanto à prorrogação dos mandatos dos representantes docentes do Colegiado, a 
Secretária Geral da Escola de Arquitetura, Sra. Jennifer Mello, informou que essa prorrogação não é de 
competência da direção da unidade e que o outro Programa de Pós-graduação da Escola (Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável) prorrogou os mandatos dos membros do Colegiado por Portaria 25 
da Coordenadora do Programa. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que iria consultar a Pró-Reitoria 
de Pós-graduação sobre a possibilidade e o amparo legal para a prorrogação do mandato dos membros 
do Colegiado e, em caso positivo, consultou os presentes sobre sua concordância com essa 
prorrogação, recebendo a anuência dos presentes. Em seguida, foi discutido o orçamento para a 
realização on-ine da prova escrita do exame de seleção/2021 – Mestrado, como parte do ITEM 30 
14. OUTROS ASSUNTOS. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou orçamento encaminhado pelo 
Centro de Apoio à Educação a Distância - CAED/UFMG no valor aproximado de R$ 2.300,00 referente 
à prestação de serviço para a realização em ambiente virtual da prova escrita da seleção ao 
mestrado/2021. A Professora esclareceu que o CAED realizou o serviço gratuitamente no ano passado, 
mas, em função da grande demanda e do fato de o Programa fazer cobrança de taxa para seu exame 35 
de seleção, o setor fará cobrança de taxa pelo serviço esse ano. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou 
que alguns itens do orçamento poderiam ser suprimidos, o que reduziria o custo do serviço. Sugeriu, 
como alternativa, a solicitação de um orçamento para a mesma empresa responsável pelo 
desenvolvimento do site de inscrições, e também uma pesquisa junto ao setor responsável pelo Moodle 
do Portal MinhaUFMG sobre a configuração do ambiente para o cadastro de usuários externos de modo 40 
que a prova pudesse ser realizada nessa plataforma. O Colegiado aceitou as sugestões e serão 
tomadas providências com relação a essas três possibilidades. ITEM 13. CHAMADA PARA 
PUBLICAÇÃO DE LIVROS – DÚVIDAS DE DOCENTES. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que foi 
aprovada na última reunião da Comissão de Gerência do PROEX/CAPES a utilização do saldo 
remanescente dos recursos de custeio do PROEX, que deve ser executado até o final do seu mandato, 45 
no valor aproximado de setenta mil reais, por meio de empenho na gráfica que apresentou o menor 
orçamento para a impressão dos livros vencedores das chamadas internas do NPGAU de 2020. A 
Professora esclareceu que esse valor é suficiente para a impressão dos livros das chamadas internas 
de 2021 e possivelmente mais sete ou oito livros para as chamadas de 2022 e 2023, mas que, em 
função do aumento dos insumos, a gráfica está com dificuldade de garantir esses valores. Em seguida, 50 
a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou questionamento da Profa. Natacha Rena sobre a possibilidade 
de concorrer à chamada interna em aberto com proposta de coletânea, com capítulos de sua autoria e 
de seus orientandos, “alguns originais e outros que foram publicados em meios diferentes, mas 
reescritos. Eles se complementam e têm a lógica de uma publicação bem redonda do ponto de vista 
temático e teórico”. O Prof. Carlos Brandão também encaminhou correspondência informando que 55 
“dando continuidade a minhas pesquisas junto ao CNPq e ao NPGAU, estou montando dois livros. O 
primeiro deles trata da relação entre arquitetura, cidade e cultura. O segundo deles, tratando problema 
do tempo e da história na arte de edificar. Eles misturam textos antigos e publicados, agora revistos e 
atualizados, e textos inéditos sobre tais temas”. O Professor pergunta se o fato de as obras terem artigos 



 

 

publicados em edição anterior impede sua apresentação na chamada vigente. O Colegiado discutiu a 60 
questão e decidiu pela divulgação de Chamada interna/Docente para impressão de coletâneas de textos 
originais ou já publicados, desde que as temáticas tenham claro atrelamento aos grupos de pesquisa 
do NPGAU (em anexo). O número total de obras a serem selecionadas nas chamadas de livros e de 
coletâneas dependerá da demanda, da qualidade das propostas e da disponibilidade de recursos. ITEM 
10. DEFINIÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DE 4 TESES E 4 DISSERTAÇÕES PARA 65 
RELATÓRIO CAPES-SUCUPIRA (A SER ENTREGUE EM ABRIL DE 2021). A Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que a coordenação da área de Arquitetura, Urbanismo e Design, juntamente com 
comissão designada pelo coordenador, da qual faz parte, ainda está trabalhando na definição dos 
critérios de avaliação do quadriênio, com alguns pontos já acordados, embora a entrega do relatório 
CAPES/Sucupira esteja marcada para 23 de abril próximo. Para a finalização do relatório de 2020, que 70 
fecha a avaliação do quadriênio 2017-2018-2019-2020, a Professora esclareceu que solicitou às 
Comissões do NPGAU encarregadas da elaboração da proposta de autoavaliação e de planejamento 
estratégico do Programa a preparação do texto referente a esses dois itens que compõem a parte do 
relatório denominada “Proposta do Programa”. Informou que também pretende se reunir com a 
Comissão encarregada da atualização do site do NPGAU para definição desse ponto, que também é 75 
importante para a avaliação. Continuando, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que uma novidade na 
avaliação é a escolha pelos programas de 4 teses e 4 dissertações consideradas destaques do 
quadriênio, sem repetição de orientadores e, preferencialmente, desenvolvidas sob orientação de 
professores permanentes do Programa. Essa escolha deve ser justificada com base na aderência 
desses trabalhos em relação às linhas e projetos de pesquisa do programa, sua representatividade em 80 
relação à área de concentração e diversidade temática do programa, e sua contribuição para o alcance 
dos objetivos do programa. Nesse sentido, a Professora pensou em partir da indicação de teses e 
dissertações indicadas a prêmios no período de 2017 a 2020, que contemplem as três linhas de 
pesquisa do NPGAU, sem excluir outros trabalhos, também de excelência, que não foram indicados em 
função das especificidades das premiações. Sugeriu a criação de um grupo de trabalho responsável 85 
por consultar os membros das comissões responsáveis pelas escolhas das teses e dissertações a 
prêmios, para sugerir os trabalhos a serem destacados e construir a argumentação que justifica essa 
escolha. O Colegiado discutiu amplamente a questão e decidiu designar os professores Altamiro Bessa, 
Roberto Eustaáquio e Frederico Canuto, para, sob a articulação do último, conversarem com os 
membros das comissões de premiações e colaborarem na definição e elaboração da justificativa desse 90 
item da avaliação da CAPES. Foi solicitado à Secretaria do NPGAU um levantamento das indicações 
das comissões de premiações no período de 2017 a 2020 para subsidiar o trabalho dos professores. A 
Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que, com relação à produção docente, também será necessária a 
indicação de um produto de destaque para cada ano em que o professor atuou como permanente no 
programa, e que já expediu mensagem aos professores para indicarem seus destaques. Nesse caso, 95 
será preciso fazer uma justificativa única do programa para a escolha dos destaques, mas solicitou a 
colaboração dos docentes no envio de um texto curto justificando a escolha de cada produto segundo 
suas características e seu vínculo com as atividades de pesquisa do programa (linha de pesquisa e 
projetos de pesquisa docente). Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão o item 
relativo ao EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 2ª/2021 reunião do Colegiado, realizada 100 
em 01/03/2021. Continuando, foram colocados em discussão os demais itens: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou as seguintes 
Atas de Defesas de Teses: Diego Fagundes da Silva, cujo trabalho intitulado Conversações entre 
Cibernética e Alquimia: distinção, diálogo e emergência foi apresentado no dia 24 de fevereiro de 2021, 
por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 105 
José dos Santos Cabral Filho (orientador – EA-UFMG), Stéphane Huchet (EA-UFMG), Maria Regina de 
Paula Mota (FAFICH-UFMG), Themis da Cruz Fagundes (UFSC), Isabel Amalia Medero Rocha (UFPB) 
e Dra. Graziele Lautenschlaeger (DAAD Brasil-Alemanha). Marcus Vinicius Augustus Fernandes 
Rocha Bernardo, cujo trabalho intitulado Cibernética e Convivencialidade: Integração de conversações 
paralelas como estratégia para auto-organização foi apresentado no dia 26 de fevereiro de 2021, por 110 
videoconferência, e “Aprovado condicionado à entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo 
orientador” por Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral 
Filho (orientador – EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), Mateus de Sousa van Stralen (EA-UFMG), 
Sandro Luis Schlindwein (UFSC), Anja Pratschke (IAU-USP) e Dra. Lorena Melgaço Silva Marques 
(Institute for Urban Research, Malmö University, Suécia). O Colegiado homologou as seguintes Atas de 115 
Exame de Qualificação de Doutorado: Andreia de Freitas Lopes, cujo trabalho intitulado A cultura 
arquitetônica das Santas Casas de Misericórdia em Minas Gerais foi apresentado no dia 23 de fevereiro 
de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora composta pelos Professores 



 

 

Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-
UFMG) e Doutor David Prado Machado (NPGAU/EA-UFMG). Renata Ribeiro Abreu Paranhos, cujo 120 
trabalho intitulado Ressignificâncias da paisagem dentro do processo do Licenciamento Ambiental foi 
apresentado no dia 26 de fevereiro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão 
Examinadora composta pelos Professores 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). Tarcísio Gontijo Cunha, cujo trabalho 125 
intitulado Fissuras no espaço público foi apresentado no dia 1º de março de 2021, por videoconferência, 
e “Aprovado” por Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise Morado 
Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e Luiz Amorim (UFPE). 
Tiago Castelo Branco Lourenço, cujo trabalho intitulado Com orde minha mesmo foi apresentado no 
dia 18 de março de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora composta 130 
pelas Professoras Doutoras Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-
UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG) e Tatiana Tramontani Ramos (UFF). A Profa. Ana 
Paula Baltazar comentou a necessidade de agilizar a mudança do Regulamento para reforçar a 
necessidade da presença de membros externos em bancas de mestrado. ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO 
DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou as 135 
seguintes aprovações de bancas examinadoras: Defesa de Dissertação: Gabriela Alcantara Azevedo 
Cavalcanti de Arruda, cujo trabalho intitulado A construção de um ícone-paisagem: O caso da Catedral 
da Fé no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte será apresentado no dia 28 de abril de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa 
(orientador - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Carlos Ribeiro Caldas Filho (PUC MG) e 140 
Dr. David Prado Machado (Pós-Doutorando NPGAU/EA-UFMG). Exame de Qualificação de Doutorado: 
Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, cujo trabalho intitulado Do ingresso à conclusão: a 
construção do imaginário arquitetônico na graduação será apresentado no dia 15 de abril de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora 
- EA-UFMG), Maurício José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA-145 
UFMG), Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali (UFRN) e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-
USP). Rafael Lemieszek Pinheiro, cujo trabalho intitulado Cidade comum: possibilidades de produção 
e gestão urbana comum e contínua será apresentado no dia 17 de maio de 2021 por meio de 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos 
(Orientadora - EA-UFMG), Fernando de Mello Franco (Universidade Mackenzie), Renan Almeida 150 
(UFSJ) e Prof. MSc. Pablo Martinez Diez (Universidad Politécnica de Catalunya). Exame de 
Qualificação de Mestrado: Camila Diniz Bastos cujo trabalho intitulado Velho normal: Covid-19 e a 
segregação racial do espaço urbano brasileiro será apresentado no dia 26 de maio de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores João Bosco Moura Tonucci Filho 
(orientador - FACE-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Harley Silva (UFPA). ITEM 3. 155 
HOMOLOGAÇÃO DO PARECER REFERENTE À SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O EDITAL 
02/2021 PROEX/UFMG. O Colegiado homologou o relato da Comissão composta pelos Profs: Maria 
Lucia Malard, Rogério Palhares Zschaber de Aráujo e Natacha Rena, designada para elaboração de 
parecer para subsidiar a escolha das duas propostas a serem apoiadas pelo NPGAU para inscrição ao 
Edital PROEX nº 02/2021 – Formação em Extensão na Pós-graduação. Foram indicadas as propostas: 160 
a) Coordenadora: Professora Denise Morado Nascimento. Projeto: Diálogos - a mediação da informação 
na produção da cidade. SIEX: 400692. Data: 26/07/2010 a 30/12/2023.  b) Coordenador: Professor 
Roberto Eustaáquio dos Santos. Projeto: Águas na cidade. SIEX: 402726. Data: 18/04/2016 a 
31/12/2024. ITEM 4. DEFINIÇÃO DAS BANCAS EXAMINADORAS DA SELEÇÃO/2021. O Colegiado 
designou as seguintes Bancas Examinadoras do Exame de Seleção/2021: MESTRADO: Titulares: 165 
Profs. Drs. Rita de Cássia Lucena Velloso, Marcela Silviano Brandão Lopes e Rogério Palhares 
Zschaber de Araújo. Suplente: Prof. Dr. Frederico Canuto. DOUTORADO: Titulares: Profs. Drs. Vanessa 
Borges Brasileiro, Flávio de Lemos Carsalade e Roberto Luís de Melo Monte-Mór. Suplente: Prof. Dr. 
Frederico Canuto. ITEM 5. HOMOLOGAÇÃO DE OFERTA DE DISCIPLINA. O Colegiado homologou 
a oferta da disciplina Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Cartografia noturna: Revisitar a história 170 
urbana à luz das insurgências, no 1º semestre de 2021, a ser ministrada pelo Pós-Doutorando Philippe 
Urvoy, sob a responsabilidade da Profa. Rita Velloso. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que 
aprovou ad referendum a oferta dessa disciplina uma vez que foi enviada pelo pesquisador após a 
reunião do Colegiado que definiu a oferta de disciplinas do NPGAU para o 1/2021, realizada em 
01/03/2021, considerando que o registro do pesquisador no Sistema Acadêmico foi efetuado somente 175 
em 18/03/2021, e que a oferta dessa disciplina fazia parte do seu plano de trabalho, elaborado 
juntamente com sua supervisora, Profa. Rita Velloso, aprovado pela comissão de pós-doutorado e pelo 



 

 

NPGAU. ITEM 6. CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES. Considerando a 
nova Resolução que define os critérios para o credenciamento de docentes no NPGAU, aprovada em 
reunião de 01/03/2021, e em fase final de aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, o Colegiado 180 
avaliou os pedidos de mudança de credenciamento de colaborador para permanente encaminhados 
pelos Profs. Rogério Palhares Zschaber de Araújo, Elisângela de Almeida Chiquito, Paula Barros e 
Marcela Silviano Brandão Lopes. A Profa. Ana Paula Baltazar leu, na íntegra, os planos de trabalho e 
os termos de referência dos docentes e verificou a necessidade de criação de um formulário para os 
demandantes de credenciamento preencherem, contendo todos os itens especificados na Resolução 185 
de credenciamento, para facilitar a análise dos pedidos. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou a 
necessidade de alinhamento dos termos de referência de pesquisa, tal como foi feito com as ementas 
das disciplinas quando da última atualização da grade curricular do NPGAU, pois os termos estão muito 
díspares e essa revisão será necessária para o próximo processo seletivo. Comentou também que, a 
partir da finalização dos trabalhos das comissões de planejamento estratégico e autoavaliação, 190 
seguramente haverá sinalização para a reformulação dos termos de referência, mas por ora, poderiam 
ser solicitadas revisões dos termos das Profas. Elisângela e Marcela. Após análise e verificação do 
cumprimento da pontuação estipulada na tabela de “Referência para pontuação das atividades” 
estabelecida na Resolução, o Colegiado aprovou o credenciamento na modalidade 
permanente/mestrado dos Profs. Rogério Palhares Zschaber de Araújo, Elisângela de Almeida 195 
Chiquito, Paula Barros e Marcela Silviano Brandão Lopes, com indicação para as Profas. Elisângela 
e Marcela readequarem o termo de referência para o máximo de 150 palavras e indicação de 5 palavras 
chaves. No caso do credenciamento da Profa. Marcela Brandão, a Profa. Ana Paula Baltazar comentou 
a importância de readequar o quadro de professores permanentes para o relatório Capes do quadriênio 
2017-2020, e que seria favorável à avaliação do NPGAU contar com a produção da Professora em 200 
2020, além de a docente já estar orientando, de fato, três discentes de mestrado, sugerindo seu 
credenciamento como permanente retroativo a esse ano. Do mesmo modo, considerando que o Prof. 
Stéphane Huchet não ofertou disciplinas e não teve orientações em 2020, seria importante que figurasse 
como colaborador nesse ano. O Colegiado aprovou, retroativamente a 2020, o credenciamento como 
permanente da Profa. Marcela Brandão e a mudança de credenciamento do Prof. Stéphane Huchet de 205 
permanente para colaborador. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão a 
solicitação de recredenciamento da Profa. Raquel Garcia Gonçalves. Considerando a nova Resolução 
que define os critérios para o credenciamento de docentes no NPGAU e a produção acadêmica 
verificada em seu currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou o recredenciamento da Profa. Raquel 
Garcia Gonçalves na modalidade permanente-doutorado. ITEM 12. RESOLUÇÃO RESUMO 210 
TESES E DISSERTAÇÕES – LEVANTAMENTO RESPOSTAS 1/2021. A Profa. Ana Paula Baltazar 
informou que até o momento, véspera da data estipulada para entrega das teses e dissertações como 
requisito para a matrícula dos alunos no 1º semestre de 2021, menos da metade dos estudantes 
encaminhou seu resumo. A Professora propôs um balanço sobre a resolução, comentando que recebeu 
algumas críticas sobre o caráter predominantemente burocrático da atividade e sugestão para o envio 215 
dos resumos anual e não semestralmente. Os profs. Altamiro, Frederico e Roberto relataram que a 
atividade foi bem recebida por seus orientandos e foi um momento importante para os alunos 
repensarem sobre seus projetos. A representante discente, Valéria França, disse que concordava com 
a opinião dos professores e se comprometeu a enviar postagem aos alunos lembrando do prazo para 
o envio dos resumos. ITEM 8. PROPOSTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 220 
– PROFA. RENATA MARQUEZ. O Colegiado aprovou a oferta no 2º semestre letivo de 2020 de 
“Atividades Acadêmicas de Pós-graduação” com carga horária de 30 horas/01 crédito proposta pela 
Profa. Renata Moreira Marquez referente a Leitura coletiva do último livro de Ariella Azoulay [Israel, 
1962 - Brown University] – Potential History: Unlearning Imperialism. London/New York: Verso, 2019 
(com debates e atravessamentos de outros textos e projetos expositivos correlacionados) para suas 225 
orientandas: Gabriela Moulin Mendonça, Helena Marchisotti de Souza, Isabela Oliveira Izidoro, Paula 
de Souza Carmo Lobato e Priscila Mesquita Musa. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a Profa. 
Renata Marquez também está propondo a atividade para alunas do curso de Mestrado em Artes e 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, mas a deliberação a respeito compete aos Colegiados de curso 
das estudantes. Além dessas alunas, a proposta contempla a oferta para estudantes egressas do 230 
NPGAU, mas as Normas Gerais de Pós-graduação não preveem a oferta de Atividades Acadêmicas de 
Pós-graduação para alunos que não estejam regularmente matriculados no curso. ITEM 9. PRÊMIO 
CAPES DE TESES/2021. O Colegiado homologou a Ata da Comissão composta pelos Profs. Altamiro 
Sérgio Mol Bessa, Denise Morado Nascimento e Celina Borges Lemos, encarregada da seleção da tese 
a ser indicada ao Prêmio CAPES de Teses – Edição 2021. Foi selecionado o trabalho Biografias 235 
regionais: como as cidades médias se formam e conquistam território, de autoria de Flávio José 



 

 

Rodrigues de Castro, desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Silke Kapp. ITEM 7. 
REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou o 
requerimento do doutorando Hugo Alkmim de Matos para o aproveitamento dos créditos da seguinte 
disciplina cursada no NPGAU em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao seu ingresso no curso: 240 
Discussões metodológicas: Estudo de caso – PRJ824 – 15 horas/01 crédito, cursada no 2º semestre 
de 2018 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. O Colegiado aprovou os requerimentos da 
doutoranda Márcia Câmara Bandeira de Figueiredo para o aproveitamento dos créditos das seguintes 
disciplinas cursadas no NPGAU em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao seu ingresso no 
curso: História e análise crítica da arte, arquitetura e cidade – ACR815 – 45 horas/03 créditos, cursada 245 
no 1º semestre de 2020 com aproveitamento de 98 pontos, conceito A. Tópicos metodológicos (30h): 
Reflexões sobre métodos e técnicas em história e sociologia – ARQ816 – 30 horas/02 créditos, cursada 
no 2º semestre de 2019 com aproveitamento de 96 pontos, conceito A. B) Produção Acadêmica. O 
Colegiado aprovou os requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pelo doutorando 
Guilherme Nunes de Vasconcelos relativos às seguintes publicações: (i) Vasconcelos, G. N. de, de 250 
Sousa Van Stralen, M., Menezes, A., & Gontijo Ramos, F. M. (2018). Perceive to learn to perceive: An 
experience with virtual reality devices for architecture design learning. Blucher Design Proceedings, 
985–990. https://doi.org/10/gfrd9s. (ii) Vasconcelos, G. N. de, Malard, M. L., Stralen, M. V., Campomori, 
M., Abreu, S. C. de, Lobosco, T., Flach Gomes, I., & Lima, L. D. C. L. (2019). Do we still need CAVEs? 
Proceedings of the 37th ECAADe / 23th SIGraDi, 133–142. (iii) Vasconcelos, G. N., & de Campos, C. 255 
C. (2019). Impactos socioambientais da autorregulação de projetos e obras em São João del-Rei/MG e 
a atuação dos arquitetos locais. Anais do XXIII Congresso Arquisur 2019, 17. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pelo doutorando Tarcísio Gontijo Cunha relativo 
à seguinte publicação: CUNHA, Tarcísio Gontijo; MORADO NASCIMENTO, Denise. É possível fissurar 
o espaço público? In: VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 260 
Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ 2020), 2021, Brasília. Anais eletrônicos do ENANPARQ 2020. 
Brasília: FAU-UnB, 2021. v.1. p. 1008-1027. O Colegiado indeferiu o requerimento de Produção 
Acadêmica encaminhado pelo doutorando João Antonio Valle Diniz relativo à seguinte publicação: 
DINIZ, João A. Valle, Steel Life: Arquiteturas em Aço / Metallic Architectures, Portfolio Brasil, São Paulo, 
JJCarol Editora, 2010, considerando o disposto no § 2º do Art. 42 do Regulamento do NPGAU: “A 265 
admissão à Defesa de Tese requer a apresentação, ao Colegiado, de duas produções acadêmicas 
publicadas ou aceitas para publicação no período de realização do Curso, que podem consistir em 
artigos em revistas científicas, trabalhos completos em anais de eventos científicos e capítulos de livros, 
em veículos indexados na base de dados Qualis da área de Arquitetura e Urbanismo, ou produções de 
outra natureza, a juízo do Colegiado”. O Colegiado indeferiu o requerimento de atribuição de crédito em 270 
Atividades Acadêmicas de Pós-graduação relativo à produção acadêmica CORREA, Glaucinei 
Rodrigues; RODRIGUES, Jéssica Kawaguiski; PASSO, Júlia Carvalho. “Flores do Morro: design para 
transformação social”. P. 943-956. In: Anais do Colóquio Internacional de Design 2020. São Paulo: 
Blucher, 2020, encaminhado pela mestranda Júlia Carvalho Passos, considerando o entendimento do 
Colegiado é de que são válidas para creditação como Atividade Acadêmica somente produções em que 275 
o estudante seja preferencialmente o único autor da publicação ou, em caso de publicação em 
coautoria, o primeiro autor. C) PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação da doutoranda Eveline Prado Trevisan de prorrogação por três meses [até 
29/10/2021] de seu prazo de defesa de tese, justificada pelo impacto da pandemia nas pesquisas de 
campo previstas no seu projeto de tese. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação do 280 
doutorando Luiz Divino Maia de prorrogação por três meses [até 29/10/2021] de seu prazo de defesa 
de tese e de duração de sua bolsa de estudos CAPES, justificada pelo impacto da pandemia nas 
entrevistas previstas no seu projeto de tese. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação 
do mestrando Pedro Henrique Cícero Ferreira de prorrogação por três meses [até 29/10/2021] de seu 
prazo de defesa de dissertação e de duração de sua bolsa de estudos CAPES, justificada por razões 285 
de caráter sigiloso. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da mestranda Thais 
Antunes Bortolini de prorrogação por três meses [até 29/10/2021] de seu prazo de defesa de 
dissertação, justificada pelo impacto da pandemia nas entrevistas previstas no seu projeto de 
dissertação. Finalizando a discussão do item, a Profa. Ana Paula Baltazar relatou a situação do 
mestrando Daniel Henrique Souza Taranto, bolsista CNPq, que tem prazo para defesa de dissertação 290 
até 31/07/2021 e, até o momento, não agendou seu Exame de Qualificação. O aluno foi solicitado a 
regularizar sua situação, conforme decisão do Colegiado de 01/02/2021, mas não se manifestou. Sua 
orientadora, Profa. Marcela Brandão tem relatado à Coordenadora do NPGAU toda a dificuldade do 
aluno para finalizar o texto para a marcação de sua qualificação. Considerando a não manifestação do 
estudante a respeito do e-mail enviado em 03/02/2021 solicitando a regularização de sua situação no 295 



 

 

Curso, o Colegiado decidiu encaminhar correspondência ao estudante reiterando, pela última vez, a 
necessidade de sua manifestação, até 5 de abril próximo, a respeito da marcação de seu Exame de 
Qualificação e do seu compromisso com o prazo regulamentar de defesa da dissertação até 31/07/2021. 
A correspondência reiterará também que o estudante deve enviar o resumo de sua dissertação, com 
anuência de sua orientadora, até 30 de março, conforme Resolução do NPGAU, sob risco de não ter 300 
sua matrícula para o 1/2021 efetivada no Sistema Acadêmico, o que implicará seu desligamento 
automático do curso e cancelamento de sua bolsa de estudos, com necessidade de prestação de contas 
ao CNPq dos valores das mensalidades recebidas (o que no caso de não conclusão do mestrado implica 
devolução dos valores recebidos). A Profa. Ana Paula Baltazar informou que irá fazer consulta ao CNPq 
sobre as implicações de um possível cancelamento da bolsa de estudos do aluno para a candidatura 305 
do NPGAU à Chamada 02/2021 - Bolsas GM/GM – Ciclo 21, que visa conceder bolsas de mestrado 
(GM) e doutorado (GD) no País aos PPGs que dispuserem de bolsas GM e/ou GD provenientes do 
modelo de concessão por quotas do CNPq, com vigência a encerrar de: a) 01 de janeiro a 30 de junho 
de 2021: 1º Semestre/2021 e b) 01 de julho a 31 de dezembro de 2021: 2º Semestre/2021. Nada mais 
havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Maria 310 
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, 29 de março de 2021. 


