
 

 

Ata da 5ª/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 7 de junho 
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, 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 solicitando inversão de pauta para tratar do ITEM 6. DOSSIÊ DE ROSIVALDO 
FERREIRA DA SILVA (CACIQUE BABAU) PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR POR 
RECONHECIMENTO DE NOTÓRIO SABER, convidando a Profa. Renata Moreira Marquez, autora do 10 
parecer sobre a matéria, para participar dessa parte da reunião para apresentar seu relatório. A Profa. 
Renata Marquez esclareceu que o dossiê da candidatura do mestre Rosivaldo Ferreira da Silva 
(Cacique Babau) é baseado na Resolução Complementar Nº 01/2020, do Conselho Universitário, de 28 
de Maio de 2020, que regulamenta o reconhecimento de Notório Saber na UFMG. Esclareceu que o 
memorial que instrui o processo foi coletivamente elaborado por Cacique Babau e sua comunidade e 15 
pela pesquisadora Nathalie Pavelic, que fez o encaminhamento do dossiê, com base em sua tese de 
doutorado intitulada “Aprender e ensinar com os outros: a educação como meio de abertura e de defesa 
na aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro (Bahia, Brasil)”, desenvolvida na Pós-Cultura/UFBA e IIAC-
LAIOS/EHESS, França (2019). A Profa. Renata Marquez esclareceu que conheceu Cacique Babau 
quando ele atuou na Formação Transversal em Saberes Tradicionais, especificamente em um dos 20 
módulos da disciplina Políticas da Terra, na qual também atuou como professora parceira, em 2018. 
Destacou que no memorial são percebidos a colaboração e o diálogo do mestre com as linhas de 
pesquisa do programa, notadamente em sua abordagem territorial multidisciplinar com interesse na 
“atuação dos diversos agentes produtores desse espaço e suas interfaces, bem como as estruturas 
socioespaciais resultantes” e na abordagem do direito à moradia, “com ênfase em suas conexões com 25 
outros campos de saberes”. O parecer da Profa. Renata Marquez, relata que o mestre Rosivaldo 
Ferreira da Silva, liderança indígena atuante na região da Serra do Padeiro, entre os municípios de 
Buerarema, Ilhéus e Una, no estado da Bahia, a cerca de 500 km de Salvador, é detentor de um 
pensamento que une teoria e prática na experiência territorial de defesa dos direitos humanos, dos 
direitos da natureza e da coexistência de diversos modos de vida, tendo recebido em 2019, da 30 
Universidade do Estado da Bahia-UNEB, a indicação de Doutor Honoris Causa. Suas ideias alternativas 
aos modelos tradicionais de ensino o fizeram criticar a educação praticada em seu município e elaborar 
coletivamente uma proposta intercultural e contracolonial de educação escolar para crianças e adultos, 
indígenas e não indígenas, reivindicando a história oral tupinambá como “História” também a ser 
ensinada, reiterando “a estreita ligação entre a luta pela educação e a luta pela terra.” Envolvendo uma 35 
ação regional de planejamento econômico, educativo e ambiental, Cacique Babau salienta que o modo 
de vida Tupinambá da Serra do Padeiro está, gradativamente, invertendo as posições: ao invés de 
devedores dos poderes externos, dá-se o contrário, pois o modo de produção e reprodução Tupinambá 
colabora, decisivamente, para a produção e reprodução regional, seja através da preservação do 
ambiente (nascentes e matas ciliares) e autonomia alimentar, seja mediante sua cosmopolítica. “Assim, 40 
temos uma aldeia onde os jovens sonham e não querem ir embora”, escreveu Babau. “Minha existência 
está soberanamente capaz de cuidar da minha casa e cuidar do outro que vem até minha casa.” 
Concluindo, a Profa. Renata Marquez manifestou a importância de o NPGAU apresentar o dossiê para 
o reconhecimento do Notório Saber do Cacique Babau e colaborar para a abertura e transformação da 
universidade, ampliando sua atuação contra injustiças e exclusões epistêmicas. Em votação, o 45 
Colegiado aprovou por unanimidade a recomendação do título de Notório Saber em Arquitetura e 
Urbanismo a Rosivaldo Ferreira da Silva (Cacique Babau). O processo será encaminhado para 
apreciação da Câmara de Pós-graduação da UFMG. A Profa. Ana Paula Baltazar agradeceu a presença 
da Profa. Renata Marquez e deu continuidade à reunião colocando em discussão o item relativo ao 
EXPEDIENTE DA PAUTA: Foi aprovada a Ata da 4ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 50 
17/05/2021. Em seguida, foram colocados em discussão os demais itens da pauta: ITEM 1. 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO/2021. O Colegiado homologou as 
inscrições no Exame de Seleção/2021, conforme tabela abaixo. O Colegiado deliberou que, 
considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da administração pública, a 
Coordenadora do NPGAU está autorizada a acatar ad referendum os recursos, encaminhados no prazo 55 
estabelecido no Edital de Seleção, que dirimirem as questões que ensejaram que as inscrições dos 
candidatos ao doutorado e ao mestrado não fossem inicialmente homologadas, descritas no campo 
“Observação” da tabela abaixo. 
  



 

 

 60 
DOUTORADO 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
 

CANDIDATA/O Nº 

197 

205 

214 

232 

235 

249 

251 

256 

264 

279 

280 

282 

290 

292 

295 

301 

303 

309 

316 

320 

325 

 
 65 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
 

CANDIDATA/O Nº Observação 

211 
‘Projeto de Pesquisa de Tese’ não preenchido no 
formulário padrão 

227 
Comprovante de agendamento do pagamento 
Comprovante de proficiência em inglês com data 
expirada (2013) 

250 Falta CPF 

276 
Comprovante de quitação eleitoral com data expirada 
(19/07/2020) 

281 
Falta formulário ‘Folha de Rosto – Doutorado’ (o arquivo 
enviado corresponde ao Projeto de Pesquisa de Tese) 



 

 

286 
‘Projeto de Pesquisa de Tese’ não preenchido no 
formulário padrão 

304 
Falta Curriculum Lattes (enviou uma folha com o link de 
acesso ao currículo) 

314 

Comprovante de proficiência em inglês não consta 
explicitamente sua realização para fins de seleção em 
programas de pós-graduação stricto sensu credenciados 
pela CAPES 

327 

Comprovante de agendamento do pagamento 
Falta Diploma de Graduação 
Comprovante de proficiência em inglês não consta 
explicitamente sua realização para fins de seleção em 
programas de pós-graduação stricto sensu credenciados 
pela CAPES 

 
 

MESTRADO 70 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

CANDIDATA/O Nº 

191 

195 

196 

202 

203 

206 

208 

215 

218 

220 

221 

223 

225 

229 

233 

234 

236 

238 

239 

242 

243 



 

 

244 

245 

246 

248 

252 

253 

254 

255 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

265 

268 

269 

271 

273 

274 

275 

278 

283 

284 

285 

287 

288 

289 

291 

294 

298 

299 

300 

302 



 

 

305 

306 

307 

311 

312 

313 

315 

318 

321 

324 

328 
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INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

CANDIDATA/O Nº Observação 

230 Comprovante de agendamento do pagamento  

240 
Comprovante de proficiência em inglês não especificado 
no Edital (DUOLINGO English Test)  

247 Falta CPF (enviou cartão da poupança da CAIXA) 

266 
Comprovante de quitação eleitoral com data expirada 
(23/03/2020) 

272 
Falta Certidão de Quitação Eleitoral (o arquivo enviado 
corresponde à certidão de nascimento) 

277 
Falta comprovante de proficiência em inglês (enviou 
comprovante de pagamento para realização do exame 
em junho/2021) 

296 

Declaração não consta informação que candidato está 
em condições de concluir o curso de graduação no prazo 
limite para registro acadêmico no curso de pós-
graduação (27/08/2021) 

308 

Comprovante de quitação eleitoral com data expirada 
(03/01/2019) 
Declaração não consta informação que candidato está 
em condições de concluir o curso de graduação no prazo 
limite para registro acadêmico no curso de pós-
graduação (27/08/2021) 

317 
Falta CPF (enviou Comprovante de Situação Cadastral 
no CPF e no documento consta “Este documento não 
substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”) 

319 
Arquivo Certidão de Nascimento ou de Casamento 
corrompido 

322 Comprovante de agendamento do pagamento  



 

 

323 Comprovante de agendamento do pagamento  

329 

Falta Identidade 
Comprovante de proficiência em inglês inapropriado: não 
consta explicitamente sua realização para fins de 
seleção em programas de pós-graduação stricto sensu 
credenciados pela CAPES, com rendimento de pelo 
menos 60%, além de não ser aceito como comprovante 
por não ter timbre da instituição, nem assinatura 

 
 
 
ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata do Exame 80 
de Qualificação de Doutorado de Rafael Lemieszek Pinheiro, cujo trabalho intitulado Cidade comum: 
possibilidades de produção e gestão urbana comum e contínua foi apresentado no dia 17 de maio de 
2021, por meio de videoconferência, e “aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (Orientadora - EA-UFMG), Fernando de Mello 
Franco (Universidade Mackenzie) e Renan Almeida (UFSJ). O Colegiado homologou a Ata do Exame 85 
de Qualificação de Mestrado de Camila Diniz Bastos, cujo trabalho intitulado Velho normal: Covid-19 
e a segregação racial do espaço urbano brasileiro foi apresentado no dia 26 de maio de 2021, por 
videoconferência, e “aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
João Bosco Moura Tonucci Filho (orientador - FACE-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-
UFMG) e Harley Silva (UFPA). Após a leitura do parecer da banca, o Colegiado concordou com a 90 
necessidade de incluir na reunião ampliada que vai discutir a atualização do Regulamento a 
possibilidade de reprovação na qualificação, com reapresentação do trabalho em um prazo definido. 
ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS. O Colegiado homologou a 
aprovação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Natália Achcar Monteiro Silva, cujo 
trabalho intitulado Nas tramas da produção artesanal: saberes cotidianos em Carmo do Rio Claro/MG 95 
será apresentado no dia 25 de junho de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Renata Moreira Marquez (orientadora – EA-UFMG), Frederico Canuto (EA-
UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira (EA-UFMG), Carla Paoliello de Lucena Carvalho (Universidade 
de Lisboa) e Juliano Aparecido Pereira (UFU). O Colegiado aprovou a composição da Comissão 
Examinadora de Defesa de Tese de Luiz Antonio da Cruz, cujo trabalho intitulado Os tetos pintados e 100 
as pinturas ornamentais na Vila de São José: Contexto histórico e artístico entre os séculos XVIII e XIX 
será apresentado no dia 19 de julho de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Celina Borges Lemos (orientadora – EA-UFMG), Magno Moraes Mello (FAFICH-
UFMG), Luiz Alberto Ribeiro Freire (EBA-UFBA), Marcos Tognon (IFCH-UNICAMP) e Alex Fernandes 
Bohrer (IFMG). ITEM 4. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Prorrogação de prazo - Elisa Porto. 105 
Atendendo deliberação do Colegiado em sua última reunião, a Profa. Rita Velloso encaminhou 
correspondência na presente data corroborando o pedido de prorrogação do prazo de conclusão de 
mestrado de sua orientanda Elisa Porto Marques até 31/01/2022. O Colegiado acolheu a anuência da 
orientadora e aprovou a prorrogação do prazo de defesa, destacando que essa prorrogação não 
implicará extensão da duração de sua bolsa de estudos CAPES e que, após a data limite acima 110 
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 de prazo concedida). B) 
Prorrogação de prazo - Fábio Queiroz. Considerando a manifestação favorável do orientador, Prof. 
Flávio Carsalade, o Colegiado aprovou a solicitação do doutorando Fábio Abreu de Queiroz de 115 
prorrogação do prazo de defesa de tese até 29/10/2021, justificada pelos atrasos da pesquisa 
decorrentes diretamente da pandemia de CoViD-19. C) Prorrogação de prazo – Maria Emília Toledo. 
Considerando a manifestação favorável da orientadora, Profa. Marcela Silviano Brandão, o Colegiado 
aprovou a solicitação da mestranda Maria Emília  Senra Toledo de prorrogação do prazo de defesa de 
dissertação até 29/10/2021, justificada por problemas e dificuldades ocorridos nos meses de março, 120 
abril e maio desse ano com o agravamento da pandemia de CoViD-19. Com relação à solicitação de 
prorrogação da bolsa de estudos CNPq por igual período, a estudante deverá enviar carta assinada por 
ela e por sua orientadora, Profa. Marcela Brandão, com o pedido e a justificativa, para envio à análise 
da agência financiadora da bolsa. D) Prorrogação de prazo – Luciana Bragança. Considerando a 
manifestação favorável do orientador, Prof. Frederico Canuto, e exames médicos apresentados pela 125 
estudante, o Colegiado aprovou a solicitação da doutoranda Luciana Souza Bragança de prorrogação 



 

 

do prazo de defesa de tese até 29/10/2021, justificada por complicações decorrentes de sua 
contaminação pela CoViD-19. E) Prorrogação de prazo – Valéria França. Considerando a 
manifestação favorável do orientador, Prof. André Dangelo, o Colegiado aprovou a solicitação da 
doutoranda Valéria Sávia Tomé França de prorrogação do prazo de apresentação de seu exame de 130 
qualificação até 29/10/2021, sem alteração do prazo da defesa, justificada por atraso ao acesso de 
dados necessários à pesquisa em decorrência da pandemia de CoViD-19. F) Atividades Acadêmicas 
de Pós-graduação. O Colegiado aprovou a oferta no 1º semestre letivo de 2021 de “Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação” com carga horária de 30 horas/01 crédito proposta pela Profa. Rita de 
Cássia Lucena Velloso referente a leitura orientada do grupo de pesquisa/estudos Vida Cotidiana, 135 
Comum Urbano e Reprodução Social da Arquitetura proposta para as alunas: Renata Nogueira Morais 
Costa, Maria Luiza Conrado de Niemeyer Soares Carneiro Chaves e Júlia Carvalho Passos. O 
Colegiado aprovou a creditação, sob a forma de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação”, 
correspondendo a 45 horas/03 créditos, relativa à assessoria ao ensino remoto emergencial realizada 
no 1º semestre letivo de 2021 pelo mestrando Pedro Gabriel de Melo Flora na disciplina Arquitetura, 140 
cidade e ciências humanas – ACR825, ofertada no NPGAU por seu orientador, Prof. Carlos Antônio 
Leite Brandão. G) Trancamento Parcial de Matrícula. O Colegiado aprovou o requerimento de 
Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, no 1º semestre letivo de 2021, encaminhado pela 
mestranda Ana Paula Pitzer Angelo, com anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos 
Santos, na disciplina Tópicos em Arquitetura e Urbanismo (30h): A arte e a arquitetura como vontade e 145 
representação (pensar a imagem e suas funções) – ARQ822/Turma D – 30 horas/02 créditos. H) 
Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de Estudos 
encaminhado pela mestranda Caroline Cristiane Rocha, com anuência de seu orientador, Prof. 
Roberto Luis de Melo Monte-Mór, da disciplina Planejamento urbano e metropolitano contemporâneo – 
URB810 – 45 horas/03 créditos, cursada no 1º semestre de 2020 com aproveitamento de 90 pontos 150 
conceito A como estudante de “disciplina isolada” do NPGAU. O Colegiado aprovou o requerimento de 
Aproveitamento de Estudos encaminhado pela mestranda Isabela Oliveira Izidoro, com anuência de 
sua orientadora, Profa. Renata Moreira Marquez, da disciplina Oficinas sobre aspectos da cultura 
Africana e afro-brasileira: Nas pegadas da oralidade Africana e afro-brasileira – UNI081 – 30 horas/02 
créditos, cursada no 2º semestre de 2020 com aproveitamento de 100 pontos conceito A. A disciplina 155 
será lançada no histórico escolar da estudante sob a forma de “Atividades Acadêmicas de Pós-
graduação”. I) Desligamento do curso. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou a correspondência da 
estudante Ana Elisa Raposo, datada de 27/05/2021, solicitando seu desligamento do curso de 
Doutorado por motivos de saúde. O Colegiado acatou a decisão da estudante. ITEM 5. 
ACOMPANHAMENTO DOS BOLSISTAS. A Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão a 160 
continuidade de aplicação do formulário do NPGAU que tem sido utilizado para os orientadores 
atestarem semestralmente a frequência e o andamento dos trabalhos dos alunos bolsistas do Programa. 
A Professora observou que os professores têm preenchido o formulário de forma burocrática, sem 
comentários ou detalhamentos sobre a situação dos estudantes no curso. O Colegiado decidiu manter 
a aplicação do formulário por seu papel como documento que resguarda o Colegiado e a Coordenação 165 
do NPGAU de problemas que possam surgir com o descumprimento de normas e prazos pelos 
estudantes. ITEM 7. OFÍCIO 02/2021 DA PRPG - DIRETRIZES PARA ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL NA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG. A Profa. Ana Paula Baltazar colocou em 
discussão o Ofício Circular Nº 2/2021/PRPG-GAB-UFMG, de 18/05/2021, que trata das diretrizes para 
ensino remoto emergencial na pós-graduação da UFMG, informando a decisão da Câmara de Pós-170 
Graduação, reunida em 04/05/2021, que deliberou por repactuar essas diretrizes e solicitar a ampla 
divulgação entre os membros docentes e discentes dos programas de pós-graduação. O documento 
detalha as diretrizes do ensino remoto emergencial no que diz respeito à oferta de disciplinas; atividades 
didáticos-pedagógicas; defesas de teses, dissertações e exames de qualificação; solicitação de 
prorrogação de prazo para defesas de teses, dissertações e exames de qualificação; inclusão digital; 175 
bolsas de estudo; processos seletivos; comissões locais de acompanhamento das atividades remotas 
emergenciais nos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu nas unidades acadêmicas; 
representação discente nos Colegiados. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que o documento, além 
de conter uma série de erros de digitação, constitui uma forma grave de ingerência da PRPG nos cursos 
de pós-graduação como, por exemplo, ao afirmar que “entende-se que esta flexibilização [no prazo para 180 
defesas de teses, dissertações e exames de qualificação] poderá ser implementada pelos Programas 
sem qualquer prejuízo”, desconsiderando as especificidades de cada uma das áreas de avaliação da 
CAPES, além de outros fatores que são impactados com as prorrogações de prazo, como o fluxo de 
alunos e a capacidade de orientação e de abertura de novas vagas pelos docentes. Além disso, sugere 
aos Colegiados e Coordenadores que “considerem e utilizem, tanto quanto possível, estas iniciativas 185 



 

 

temporárias e emergenciais das agências” [de flexibilização de prazos relativos a bolsas de estudo], 
desconsiderando que as agências de fomento dos programa de pós-graduação: CAPES, CNPq e 
FAPEMIG não estão adotando os mesmos procedimentos com relação às prorrogações dos prazos das 
bolsas de estudo. No documento, ainda, há uma forte recomendação para “que os Colegiados adotem 
a comprovação da proficiência em língua estrangeira após o ingresso dos discentes, estabelecendo um 190 
prazo de até 12 meses, após a matrícula inicial”, contradizendo a aprovação da própria PRPG dos 
editais de seleção, como o do NPGAU, que adota a proficiência em língua estrangeira como requisito 
para a inscrição dos candidatos. A Profa. Ana Paula Baltazar propôs uma discussão sobre a 
possibilidade de o NPGAU encaminhar recurso ao CEPE, pela ingerência e irresponsabilidade das 
afirmações do Pró-reitor, enviar uma manifestação diretamente à PRPG, ou outra providência. O 195 
Colegiado repudiou a ingerência da PRPG, mas decidiu, por enquanto, não se manifestar a respeito. 
Com relação à Comissão local de acompanhamento das atividades remotas emergenciais, o Colegiado 
lembrou que as atividades remotas emergenciais do NPGAU vem sendo acompanhadas pelo Colegiado 
do Programa desde a suspensão das atividades presenciais da UFMG em março de 2020, e, em 
resposta ao Ofício Circular Nº 2/2021, vai encaminhar esse esclarecimento à PRPG, acompanhado de 200 
cópia da Portaria de designação da Comissão local de acompanhamento das atividades remotas 
emergenciais do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – NPGAU/EA-UFMG 
composta pelos seguintes membros: Representantes Docentes: Professores Doutores Ana Paula 
Baltazar dos Santos, Altamiro Sérgio Mol Bessa, André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto 
e Roberto Eustaáquio dos Santos. Representante Discente: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. 205 
Representante Técnico-administrativo: Auxiliar em Administração Maria Paula Borges Berlando. Após 
a discussão do Item, a Profa. Ana Paula Baltazar disse que gostaria de trazer à discussão do Colegiado 
a questão da falta de normas para as atividades de extensão da Escola de Arquitetura, que tem 
impossibilitado a emissão de pareceres sobre essas atividades, solicitados pela Diretoria, para 
apreciação pela Congregação. Após debate, o Colegiado externou sua preocupação com a 210 
“privatização” das atividades de extensão (prestação de serviços) na Escola de Arquitetura e reforçou 
a necessidade de aprovação de normas que estabeleçam de forma clara o que a Escola entende por 
extensão e os critérios para a sua realização, de modo a permitir a devida transparência nos pareceres 
elaborados para subsidiar a aprovação das propostas pela Congregação da Escola. ITEM 8. INFORME 
SOBRE O ENVIO DO RELATÓRIO SUCUPIRA. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que no último 215 
dia 31 de maio encaminhou o Relatório de atividades – CAPES relativo ao ano base 2020, por meio da 
plataforma SUCUPIRA e, no dia 2 de junho, tomou conhecimento da prorrogação do prazo de envio 
para 14 de junho próximo. A Professora apresentou o documento intitulado “Proposta do Programa” que 
compõe o Relatório, enviado juntamente com a convocação da reunião, incluindo acima de cada campo 
(subitem) a demanda da ficha de avaliação da área de Arquitetura, Urbanismo e Design. Disse aos 220 
membros do Colegiado que, se tivessem ideias de como melhorar o relatório, serão super bem-vindas. 
A Professora informou que iria encaminhar, também, para conhecimento, os relatórios de alguns outros 
programas, disponíveis na Plataforma Sucupira. O Colegiado solicitou o registro em Ata de voto de 
parabéns à Coordenadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, e à Secretária, Maria Paula Borges 
Berlando, pelo relatório, que não poderia ter sido melhor elaborado, e que se caracteriza como um 225 
registro da memória do NPGAU e de sua gestão no último quadriênio. Nada mais havendo a tratar, a 
Coordenadora encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos e eu, Maria Paula Borges Berlando, 
Secretária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 
7 de junho de 2021. 230 
  


