
 

 

Ata da 4ª/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 17 de 
maio de 2021, às 14h30, 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 Doutores André Guilherme 5 
Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: 
Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos 
Santos iniciou a reunião colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi 
aprovada a Ata da 3ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 29/03/2021. Em seguida, foram 
colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS 10 
DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. Antes de iniciar a discussão do item, foi apresentado o 
requerimento da Profa. Silke Kapp, datado de 12/04/2021, submetendo à aprovação do Colegiado a 
coorientação da pesquisa de doutorado de Joana Barbosa Vieira da Silva pelo professor Jorge 
Marques, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A Profa. Silke Kapp esclareceu em 
sua correspondência que o NPGAU aprovou, em 20/08/2018, a estadia da estudante em Portugal, 15 
para pesquisa de campo e em arquivos. Na ocasião dessa aprovação, ainda não havia sido definida 
nenhuma coorientação, o que se deu a partir do contato pessoal na Universidade do Porto, tratando-
se, portanto, de uma complementação da aprovação anterior. O Colegiado deferiu o requerimento. Em 
seguida, o Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Joana Barbosa Vieira da Silva, cujo 
trabalho intitulado Funções do desenho de arquitetura: argumentos para o ensino do projeto foi 20 
apresentado no dia 29 de março de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Jorge Marques (coorientador - Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG), Joubert José 
Lancha (IAU-USP), José Tavares Correia de Lira (FAU-USP) e Vítor Silva (Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto). O Colegiado homologou as Atas de Defesa de Dissertação de: Gabriela 25 
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 foi 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 Dr. David Prado Machado (Pós-Doutorando NPGAU/EA-UFMG). Ada 30 
Abrantes Penna Mc Murtrie, cujo trabalho intitulado Vazios Invisíveis: O Método de Identificação da 
Vacância Imobiliária por Consumo Zero foi apresentado no dia 29 de abril de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard 
(orientadora - EA-UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG) e Carlos Alberto Batista 
Maciel (EA-UFMG). O Colegiado homologou as Atas dos Exames de Qualificação de Doutorado de: 35 
João Antonio Valle Diniz, cujo trabalho intitulado Sementes do espaço foi apresentado no dia 18 de 
março de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Maria Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Joel Campolina (Professor Emérito-UFMG) e Andrea 
Soler Machado (UFRGS). Juliana Cardoso Marques, cujo trabalho intitulado A cidade e seu avesso. 
Urbanização, modernização e desaparecimentos. Brasil 1850-1930 foi apresentado no dia 22 de 40 
março de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Fania 
Fridman (IPPUR-UFRJ). Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, cujo trabalho intitulado Do 
ingresso à conclusão: a construção do imaginário arquitetônico na graduação foi apresentado no dia 
15 de abril de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Maria 45 
Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Maurício José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Carlos 
Alberto Batista Maciel (EA-UFMG), Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali (UFRN) e João Marcos 
de Almeida Lopes (IAU-USP). O Colegiado homologou as Atas dos Exames de Qualificação de 
Mestrado de: Carolina Pereira Rosa de Souza, cujo trabalho intitulado O raciocínio construtivo no 
processo de projeto foi apresentado no dia 17 de março de 2021, por videoconferência, perante a 50 
seguinte Comissão: Professores Doutores Mauricio José Laguardia Campomori (orientador - EA-
UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG) e Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG). Daniel 
Henrique Souza Taranto, cujo trabalho intitulado Ocupações Urbanas: luta por moradia e construção 
de cidadania foi apresentado no dia 4 de maio de 2021, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), 55 
Frederico Canuto (EA-UFMG) e Viviane Zerlotini (PUC MG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS 
EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a aprovação da 
Comissão Examinadora de Defesa de Tese de: Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, 
composta pelos Profs. Drs. Maria Lucia Malard (orientadora-EA/UFMG), Mauricio José Laguardia 



 

 

Campomori (EA/UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA/UFMG), João Marcos de Almeida Lopes 60 
(IAU-USP) e Gleice Azambuja Elali (UFRN). Cláudia Silva Barbosa, cujo trabalho intitulado Gestão 
da paisagem cultural: desafios e perspectivas diante do processo de metropolização na APA Carste 
de Lagoa Santa/MG será apresentado no dia 21 de junho de 2021, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-UFMG), 
Altamiro Sérgio Mol Bessa (EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG), Heloisa Soares de 65 
Moura Costa (IGC-UFMG), Doralice Barros Pereira (IGC-UFMG), José Antônio Souza de Deus (IGC-
UFMG), Luciano Emerich Faria (Centro Universitário Newton Paiva) e Doutor Antônio Calazans Reis 
Miranda (ICMBio – MMA). A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que aprovou a inscrição à defesa 
de tese e designação da Banca Examinadora ad referendum, com a ressalva de que a banca tem 
excesso de membros e que o tempo de arguição de cada membro deve ser previsto e garantido, para 70 
não prejudicar a avaliação; além de não ver a necessidade de convidar membro suplente, já que a 
banca conta com dois membros a mais que o necessário. ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA 
COMISSÃO ENCARREGADA DA SELEÇÃO DE TESE PARA O PRÊMIO UFMG DE TESES – 
EDIÇÃO 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 75 
indicada ao Prêmio UFMG de Teses – Edição 2021, com a indicação do trabalho “Biografias 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 4. SOLICITAÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO CURSO. O Colegiado avaliou a solicitação de 
nova prorrogação de três meses no prazo de Defesa de Dissertação da mestranda Elisa Porto 80 
Marques justificada por condições adversas de trabalho no atual contexto familiar e pessoal ligado à 
continuidade e agravamento da pandemia da CoViD-19. O e-mail de encaminhamento da solicitação 
foi enviado com cópia para a orientadora, Profa. Rita Velloso; segundo a estudante, a orientadora está 
ciente e de acordo com a solicitação. Diante da excepcionalidade da prorrogação do prazo de bolsista 
por período de mais três meses (somando seis meses além do prazo regulamentar), o Colegiado 85 
manifestou preocupação com o cronograma encaminhado pela estudante, com previsão de trabalho 
ainda em janeiro de 2022, e condicionou a aprovação do pedido ao envio de uma manifestação formal 
da orientadora de compromisso com o cronograma apresentado (ou adequação do cronograma) e 
com a defesa da dissertação até a data limite de 31/01/2022. O Colegiado deliberou, ainda, que a 
prorrogação do prazo de defesa da dissertação não implicará prorrogação da bolsa de estudos 90 
CAPES e que, após a data limite acima estabelecida, no caso de não defesa da dissertação, a aluna 
será desligada automaticamente do curso e deverá negociar diretamente com a CAPES a 
responsabilidade de devolução dos valores recebidos da bolsa (24 meses regulamentares e mais 3 
meses da primeira prorrogação). O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de 
prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação de Paula de Souza Carmo Lobato até a data limite 95 
de 29/10/2021, justificada pela perda recente de pessoas próximas vítimas da CoViD-19, que 
alteraram seu ritmo de trabalho. O Colegiado decidiu também prorrogar por um mês a duração da 
bolsa de estudos CAPES da estudante, até 31/08/2021, considerando que o ingresso de nova turma 
no NPGAU se dará em setembro de 2021. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação 
de prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação e de duração da bolsa de estudos CAPES de 100 
Alice Rennó Werner até a data limite de 29/10/2021, justificada por atrasos provocados pela 
interrupção do trabalho e mudança de foco da pesquisa em decorrência da pandemia do CoViD-19. O 
Colegiado avaliou a solicitação da Mestranda Camila Diniz Bastos de prorrogação de três meses 
para concluir o mestrado justificada pelos impactos da pandemia e alterações em suas atividades 
profissionais. Na carta de solicitação, a aluna informa que o orientador, Prof. João Tonucci está ciente 105 
e de acordo com a proposta. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou, para discussão conjunta com o 
pedido de prorrogação de prazo, o requerimento de trancamento retroativo nas disciplinas ARQ822/F 
e ARQ814/F, nas quais a aluna se matriculou no 2/2021, mas foi reprovada pelo fato de não ter 
entregue os trabalhos finais das disciplinas. A Professora esclareceu que a reprovação em mais de 
uma disciplina na pós-graduação implica o desligamento automático do aluno do curso, conforme as 110 
Normas Gerais de Pós-graduação da UFMG. O Colegiado condicionou a aprovação do pedido de 
prorrogação de prazo ao envio de uma manifestação formal do orientador de compromisso com o 
cronograma de trabalho da estudante e com a realização da defesa da dissertação até a data limite de 
29/04/2022. O Colegiado deliberou, ainda, que, após a data limite acima estabelecida, no caso de não 
defesa da dissertação, a aluna será desligada automaticamente do curso. O Colegiado ressaltou que 115 
o mestrado tem prazo de 24 meses e que, por não ser bolsista, a aluna já conta com mais seis meses 
além do prazo regular do mestrado; considerando o pedido de prorrogação por mais três meses, a 
aluna defenderá a dissertação após 33 meses de seu ingresso no curso. O Colegiado aprovou o 



 

 

requerimento de trancamento retroativo de matrícula da estudante nas disciplinas do 2º semestre 
letivo de 2020: ARQ822/F e ARQ814/A, reiterando a necessidade de alunos e orientadores se 120 
inteirarem das regras estabelecidas no Regulamento do NPGAU e nas Normas Gerais de Pós-
graduação da UFMG e destacando que o trancamento retroativo foi aprovado em caráter excepcional, 
considerando as adversidades provocadas pela pandemia da CoViD-19, e solicita atenção para que 
não se repita a necessidade de exceção. O Colegiado, aprovou, em caráter excepcional, a 
prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação e de prorrogação da bolsa de estudos CAPES de 125 
Luiz Felipe Velloso Leal até a data limite de 29/10/2021, justificada pelo atual panorama de crise 
sanitária nacional e o isolamento social advindo dessa crise. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação de Daniel Henrique Souza Taranto 
até a data limite de 29/10/2021, justificada pelas dificuldades enfrentadas pelos desafios trazidos pela 
pandemia. Com relação à solicitação de prorrogação de sua bolsa de estudos CNPq por igual período, 130 
o estudante deverá enviar carta assinada por ele e por sua orientadora, Profa. Marcela Brandão, com 
o pedido e a justificativa, para envio à análise da agência financiadora da bolsa. O Colegiado aprovou, 
em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de Defesa de Tese e de duração da 
bolsa de estudos CAPES de Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira até a data limite de 
29/10/2021, justificada por problemas de saúde, conforme atestado médico datado de 19/04/2021. O 135 
Colegiado aprovou também a sugestão de composição da comissão examinadora da defesa de tese 
encaminhada pela orientadora em correspondência eletrônica datada de 16/04/2021. A Comissão 
será composta pelos Profs. Drs. Maria Lucia Malard (orientadora-EA/UFMG), Mauricio José Laguardia 
Campomori (EA/UFMG), Carlos Alberto Batista Maciel (EA/UFMG), João Marcos de Almeida Lopes 
(IAU-USP) e Gleice Azambuja Elali (UFRN). O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 140 
solicitação de prorrogação do prazo de Defesa de Tese de Régis Eduardo Martins, deliberando que 
o quanto antes acontecer a defesa, melhor, mas não poderá exceder o prazo de 30/12/2021. A 
solicitação se justificou pelas condições de execução da pesquisa e de suas atividades profissionais 
prejudicadas pelas restrições impostas pela pandemia. O Colegiado aprovou a solicitação de Renato 
Barbosa Fontes de prorrogação por doze meses no prazo de sua residência de pós-doutorado, 145 
justificada pela prorrogação do projeto ao que o pós-doutoramento se vincula, Governança e 
Associativismo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, coordenado por sua orientadora, Profa. 
Jupira Gomes de Mendonça. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da 
doutoranda Carina Castro Pedro para prorrogação por três meses no prazo de apresentação de seu 
exame de qualificação, com a observação de que a prorrogação do prazo de qualificação não implica 150 
prorrogação do prazo de defesa da tese, que permanece inalterado para 31/07/2023. ITEM 5. 
REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Requerimento de trancamento total de matrícula. O 
Colegiado avaliou o requerimento de trancamento total de matrícula no 1/2021 encaminhado pelo 
doutorando Thiago Alfenas Fialho e decidiu aprovar uma prorrogação de seis meses no seu prazo 
de defesa de tese, condicionada ao envio de relatório com as atividades produzidas até o momento e 155 
um cronograma de trabalho com as etapas previstas até a nova data limite de defesa, estabelecida 
para 31/01/2024, contendo a anuência do professor orientador, Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos. 
A decisão foi justificada por problema de saúde, atestado por relatório médico datado de 15/04/2021, 
e deliberada em caráter excepcional, pelo prazo máximo estabelecido pelo Programa (seis meses), 
alternativamente ao requerimento de trancamento total de matrícula, uma vez que o Colegiado já 160 
havia decidido pela política de não concessão de trancamento total, mesmo no atual contexto da 
pandemia de CoViD-19. B) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou, condicionado ao 
envio da anuência da orientadroa, Profa. Silke Kapp, os requerimento de aproveitamento de estudo 
encaminhados pelo mestrando José Camilo Carlos Júnior, referentes às seguintes disciplinas 
cursadas em regime de disciplina isolada, respectivamente, no NPGAU e no Programa de Pós-165 
graduação em Geografia da UFMG, anteriormente ao seu ingresso no Mestrado: Arquitetura como 
interface, 45horas/03 créditos, cursada no 2º semestre de 2019 com aproveitamento de 80 pontos, 
conceito B; Teorias urbanas, 60horas/04 créditos, cursada no 2º semestre de 2019 com 
aproveitamento de 98 pontos, conceito A. C) Residência Pós-doutoral. O Colegiado aprovou a 
candidatura de Mariana de Moura Cruz, para realização de Pós-doutorado no período de 01/03/2021 170 
a 28/02/2022, vinculado ao Projeto de Pesquisa Translating Ferro/Transforming Knowledges (TF/TK) 
coordenado pela Profa. Silke Kapp, com o recebimento de uma cota de bolsa de pesquisador 
assistente do projeto financiada pelo Arts and Humanities Research Council (Reino Unido) por 
intermédio da University of Newcastle. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a bolsa tem a 
duração de 36 meses e que a Resolução de Pós-Doutorado da UFMG estabelece que a residência 175 
pós-doutoral tem duração mínima de 3 meses e máxima de 12 meses, podendo ser renovada por 
período de 12 meses. A Resolução, contudo, não estipula um limite para essa renovação e pretende 



 

 

consultar a PRPG sobre a existência, ou não, desse limite. D) Não matrícula no 1º semestre de 
2021. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência encaminhada em 27/04/2021 pelo 
doutorando Luiz Eduardo Soares de Araújo justificando sua não matrícula no presente semestre 180 
letivo, relatando seu percurso no curso e apontando as dificuldades para continuar com os estudos e a 
intenção de aguardar seu desligamento da UFMG pela não matrícula, esperando “retomar meus 
estudos e minha pesquisa em um cenário mais positivo”. E) Reopção de curso. A Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou correspondência encaminhada em 26/04/2021 pelo estudante Rafael Leal, 
aprovado para o mestrado em Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, solicitando informar 185 
a possibilidade e os procedimentos para efetuar a transferência para o mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo. A Professora esclareceu que respondeu ao estudante que para ingressar no NPGAU é 
preciso passar pelo Exame de Seleção, e, se aprovado, poderá solicitar o aproveitamento dos créditos 
de disciplinas cursadas no outro programa de pós-graduação. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 
que a reopção de curso está prevista nas Normas Gerais de Pós-graduação e no Regulamento do 190 
NPGAU, mas entende que considerando a grande concorrência do processo seletivo do NPGAU essa 
modalidade de ingresso deve ser vista como exceção e em casos devidamente justificados. ITEM 6. 
CHAMADA AUXÍLIO FINANCEIRO. O Colegiado aprovou a expedição de Chamada Interna para a 
apresentação de demandas de auxílio financeiro para atividades previstas para setembro, outubro e 
novembro de 2021. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência da Profa. 195 
Denise Morado, datada de 12/05/2021, solicitando contrapartida do NPGAU para a realização do 
Seminário Práxis 10+ que será realizado entre março e maio de 2022, na forma de pagamento de 
quinhentos reais para a pesquisadora voluntária Renata Salas, responsável pelo desenvolvimento do 
site do evento. O Colegiado aprovou a solicitação, a ser executada com recursos da Taxa de Inscrição 
no Exame de Seleção/2021. ITEM 7. DEFINIÇÃO DO FORMATO VIRTUAL DA PROVA ESCRITA 200 
DO EXAME DE SELEÇÃO/2021 – MESTRADO. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou os 
orçamentos do CAED/UFMG e da empresa GoodIdea Solutions (responsável pelo site das inscrições 
no exame de seleção) para o desenvolvimento do site para a aplicação da prova escrita do mestrado 
do Exame de Seleção/2021, respectivamente, nos valores de R$ 1.155,83 e R$ 1.100,00. O 
Colegiado decidiu executar o serviço com a CAED/UFMG considerando a experiência do órgão com a 205 
aplicação da prova no último ano e a credencial da UFMG no processo. A Profa. Ana Paula Baltazar 
informou que vai entrar em contato com a diretora do CAED para as providências para o 
desenvolvimento da plataforma e apresentação de documentação para instruir o processo de compras 
via SEI. ITEM 8. INDICAÇÃO DE NOMES PARA A ASSEMBLEIA DA ANPUR. O Colegiado indicou 
os nomes das Profas. Jupira Gomes de Mendonça e Rita de Cássia Lucena Velloso como delegadas 210 
do Programa na Assembleia Geral Ordinária da ANPUR – Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, que será realizada em 31 de maio próximo. ITEM 9. 
CALENDÁRIO DE ELEIÇÃO PARA A COORDENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DOCENTE DO 
NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que os mandatos dos membros atuais do Colegiado, 
Coordenador e Subcoordenador vencem em 31/05/2021. Na reunião de 1º de março, ao discutir uma 215 
minuta de Edital para as eleições, o Colegiado verificou que a maioria dos professores estariam de 
férias em abril e, portanto, impedidos de votar, o que inviabilizaria o quórum exigido. Como 
consequência, não seria possível informar à Capes, com a antecedência de 30 dias, como exige a 
legislação, o nome do novo Coordenador, inviabilizando a gestão dos recursos financeiros por um 
período, uma vez que todas as verbas são alocadas à sua pessoa física. Além disto, a Avaliação 220 
Quadrienal da Capes, que tem sido particularmente confusa, com mudança de regras a todo o 
instante, tem sido constantemente adiada, havendo um considerável risco de que o novo coordenador 
viesse a assumir a responsabilidade de preenchimento de complexos formulários, o que seria injusto 
com o coordenador e potencialmente prejudicial ao Programa. Por essas razões, a pedido do 
Colegiado, o Diretor da Unidade, após consulta à Reitoria, prorrogou o mandato da coordenação 225 
atual para que todos os prazos exigíveis para a eleição fossem cumpridos, o que deve ocorrer até o 
dia 07/07/2021, data limite de entrega dos relatórios finais para a avaliação quadrienal da CAPES por 
meio da Plataforma Sucupira. Para garantir a coincidência dos mandatos dos membros do 
Colegiado e da Coordenação e não haver a possibilidade (pelo menos não identificada em consulta à 
legislação da universidade) de prorrogação dos mandatos dos atuais membros, o Colegiado decidiu 230 
sugerir uma solução alternativa: realizar uma eleição na qual seriam reeleitos os três membros 
atuais do Colegiado para um mandato “tampão”, com o compromisso desses professores de 
renunciar à representação docente a partir de 08/07/2021. Nesse ínterim, os procedimentos de 
nova eleição, desta vez para todas as vagas, estariam em andamento, garantindo a posse do novo 
Colegiado no dia 07/06/2021, para cumprimento do mandato de dois anos. O Colegiado decidiu 235 
encaminhar correspondência aos professores do NPGAU aptos a participar do processo eletivo para 



 

 

compartilhar, em nome da transparência, esses fatos e a alternativa encontrada para garantir a 
continuidade dos trabalhos do Colegiado sem interrupções e prejuízos ao Programa e perguntando 
aos colegas se alguém se oporia a essa proposta. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu, Maria Paula Borges Berlando, Secretária 240 
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, 17 de 
maio de 2021. 


