
 

 

Ata da 6ª/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 5 de julho 
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 colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a 
Ata da 5ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 07/06/2021. Em seguida, foram colocados em 
discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE RECURSOS CONTRA 10 
O RESULTADO DAS INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO/2021 E ENVIO DA PROVA ESCRITA 
DO MESTRADO FORA DE PRAZO. Considerando os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade da administração pública, a Coordenadora do NPGAU aprovou ad referendum os 
recursos encaminhados, no prazo estabelecido no Edital de Seleção, contra o resultado da 
homologação das inscrições no Exame de Seleção/2021 que dirimiram as questões que ensejaram 15 
que as inscrições dos candidatos ao doutorado e ao mestrado não fossem inicialmente homologadas, 
conforme tabela abaixo, homologada pelo Colegiado: 
 

MESTRADO 

CANDIDATA/O 
Nº 

QUESTÃO RESOLVIDA 

230 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

247 Cópia do CPF  

266 Certidão de Quitação Eleitoral com data vigente 

272 Arquivo correto com a Certidão de Quitação Eleitoral  

296 
Declaração atestando 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 

Certidão de Quitação Eleitoral com data vigente 
Declaração atestando 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 Cópia do CPF  

319 Arquivo Certidão de Nascimento restaurado 

322 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição  

323 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição  

329 
Cópia da Identidade 
Comprovante de proficiência em inglês enviado pela USP 
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DOUTORADO 

CANDIDATA/O 
Nº 

QUESTÃO RESOLVIDA 

211 Formulário padrão do ‘Projeto de Pesquisa de Tese’  

250 Cópia do CPF 



 

 

276 Certidão de Quitação Eleitoral com data vigente 

281 Formulário padrão da ‘Folha de Rosto – Doutorado 

286 Formulário padrão do ‘Projeto de Pesquisa de Tese’  

304 Cópia do Curriculum Lattes  

314 
Comprovação de proficiência em inglês realizada para fins de 
seleção em programas de pós-graduação stricto sensu 
credenciados pela CAPES 

 
 
Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar leu correspondência recebida por e-mail assinada por Felix 
da Silva, não inscrito no processo seletivo, datada de 15/06/2021, contestando o fato de terem sido 25 
incluídos na escala de avaliação da seleção ao Doutorado/2021 “todas as inscrições anteriormente 
não homologadas e que não cumpriam inteiramente com o edital”. Em resposta, a Profa. Ana Paula 
Baltazar esclareceu “que o Edital Regular de Seleção 2021 – DOUTORADO e MESTRADO, prevê em 
seu artigo 3.4 que: "Os recursos contra o resultado da homologação das inscrições deverão ser 
apresentados em até 2 (dois) dias corridos após a data de sua divulgação". Considerando os princípios 30 
da razoabilidade e da proporcionalidade da administração pública, o Colegiado do Programa acatou 
os recursos que dirimiram as questões que ensejaram que as inscrições dos candidatos ao doutorado 
e ao mestrado não fossem inicialmente homologadas. Ressaltamos que não foram incluídas na lista 
final "todas" as inscrições inicialmente não homologadas, apenas aquelas cujos recursos foram 
acatados”. O Colegiado referendou a resposta da Coordenadora e questionou sobre a necessidade de 35 
o requerente ter se identificado com seus dados pessoais e com sua motivação para a interpelação. 
O Colegiado decidiu encaminhar consulta às instâncias superiores da universidade sobre o tratamento 
dado a esse tipo de situação. Continuando, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou recursos de 
candidatos do Mestrado que não enviaram a prova escrita de conhecimento no prazo previsto no Edital: 
o candidato 329 enviou a prova por e-mail às 18h08 e o candidato 287 enviou a prova por e-mail às 40 
18h03, ambos alegando dificuldades de envio pela plataforma virtual da prova. A Professora solicitou 
à equipe de informática do CAED, responsável pela plataforma digital da prova, um relatório das 
atividades dos candidatos no sistema, que comprovou o não envio das provas dos candidatos. 
Considerando o relatório do CAED e os comprovantes de horário dos e-mails enviados pelos 
candidatos com os arquivos pdf da prova, às 18h08 e às 18h03, respectivamente, ultrapassando o 45 
prazo de término da prova previsto no Edital (17h), e também ultrapassado a enorme margem de 
tolerância (de uma hora) oferecida pelo NPGAU, a Professora consultou os membros do Colegiado do 
NPGAU, que decidiram, por unanimidade, não receber as provas, por terem sido enviadas mais de 
uma hora após o prazo de término definido no Edital, extrapolando a margem de tolerância para envio. 
ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE ATA DE DEFESA DE TESE. O Colegiado homologou a Ata de Defesa 50 
de Tese de Cláudia Silva Barbosa intitulada Gestão da paisagem cultural: desafios e perspectivas 
diante do processo de metropolização na APA Carste de Lagoa Santa/MG, apresentada no dia 21 de 
junho de 2021, por videoconferência, e “Aprovada” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Natacha Silva Araújo Rena (orientadora – EA-UFMG), Altamiro Sérgio Mol 
Bessa (EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-55 
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). ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E 
QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Isis 
Meireles Rodrigues Sampaio, cujo trabalho intitulado Narrativas da paisagem cultural e urbana de 60 
Parnaíba- PI: Contradições, permanências e prospecções será apresentado no dia 29 de julho de 
2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Celina Borges Lemos 
(orientadora – EA-UFMG), Maria Cristina Villefort Teixeira (EA-UFMG), Marina Salgado (PUC Minas), 
Alcília Afonso de Albuquerque e Melo (UFCG) e Camila Marques Zyngier (IBMEC). O Colegiado 
homologou a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Carolina Rodrigues Chaves 65 
Nogueira, cujo trabalho intitulado Diversidade Carnavalizada: Experiência e luta LGBT+ na e pela 
cidade será apresentado no dia 28 de julho de 2021, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora - EA-UFMG), Marcos Felipe 
Sudré Saidler (EA-UFMG) e Izabella Galera (UFPE). O Colegiado homologou a Comissão 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Amanda Alves Sicca Lopes, cujo trabalho intitulado 70 



 

 

Brasília, A Invasão Consumada: Terra, Espírito e Homem na revista Brasília será apresentado no dia 
28 de julho de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Paulo Tavares 
(UnB). O Colegiado homologou a Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Luciane 
Mitraud Carvalho, cujo trabalho intitulado Planejamento urbano, a quem interessa? Interesses 75 
imobiliários e preservação ambiental em disputa no território metropolitano: o caso da bacia de Vargem 
das Flores será apresentado no dia 13 de agosto de 2021, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Rogério Palhares Zschaber de Araújo (orientador - EA-UFMG), 
Jupira Gomes de Mendonça (EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Nilo de 
Oliveira Nascimento (EE-UFMG). O Colegiado homologou a Comissão Examinadora de Qualificação 80 
de Doutorado de Marcus Cesar Martins da Cruz, cujo trabalho intitulado RIO DE JANEIRO, CIDADE 
HARDCORE: sobre experiências, (des)ilusões e canções para um quadro organizado de violência 
urbana será apresentado no dia 6 de agosto de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Felipe 
Nunes Coelho Magalhães (coorientador – IGC-UFMG), Thiago Canettieri (EA-UFMG), Sônia Maria 85 
Taddei Ferraz (Arquitetura-UFF) e Timo Bartholl (Geografia-UFF). O Colegiado solicitou à Secretaria 
do NPGAU um levantamento dos doutorandos da turma de 2018 que ainda não apresentaram a 
Qualificação e não solicitaram prorrogação do prazo de apresentação, e o envio de correspondência 
a esses estudantes reiterando a necessidade de regularização da situação. Finalizando a discussão 
do item, a secretária do NPGAU informou que a Tese de Luiz Antonio da Cruz, Os tetos pintados e as 90 
pinturas ornamentais na Vila de São José: Contexto histórico e artístico entre os séculos XVIII e XIX, 
desenvolvida sob a orientação da Profa. Celina Borges Lemos, a ser apresentada no dia 19 de julho 
de 2021, será a 100ª Defesa de Tese do NPGAU. O Colegiado decidiu fazer uma referência ao fato 
no convite da defesa e a publicação da notícia no site do NPGAU. ITEM 4. REQUERIMENTOS 
DISCENTES. A) Produção Acadêmica. O Colegiado referendou a aprovação ad referendum dos 95 
requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pela doutoranda Cláudia Silva Barbosa 
relativos às seguintes publicações: (i) Barbosa, C. S., de Carvalho, N. L., & Rena, N. S. A. (2020). 
Vulnerabilidade socioambiental e planejamento urbano: rastreamentos no Carste de Lagoa Santa/MG. 
Indisciplinar, 6(1), 140–165. (ii) BARBOSA, C. S. A Apa Carste de Lagoa Santa/MG diante do plano 
diretor de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. In: Anais. 100 
Seminário Franco-brasileiro Riquezas Compartilhadas, Belo Horizonte, 2018, p. 180-186. (iii) 
BARBOSA, C. S. Carste do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte: políticas 
conservacionistas e educacionais em um Sítio de Importância Internacional – RAMSAR. In: Anais do 
III Simpósio Mineiro do Carste: aprender e ensinar o carste. Organizadores Joel Rodet et al. – Belo 
Horizonte: IGC, 2017, p. 23 e 73. (iv) BARBOSA, C. S. Cemitério Dr Lund e sua relação com a cidade 105 
de Lagoa Santa/MG: contextualização de um patrimônio quase esquecido. In: Anais. 11º Mestres e 
Conselheiros: educação para o patrimônio. Belo Horizonte, UFMG, 2019, 13 p. (v) BARBOSA, C. S. 
Inquietações sobre a natureza: Entre utopias e distopias antrópicas. Artigo aceito para publicação na 
revista Caminhos de Geografia/Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 
de Uberlândia-MG. (vi) BARBOSA, C. S. A Área de Proteção Ambiental – APA Carste de Lagoa Santa 110 
e a formação da primeira aerotrópolis brasileira: desafios para proteção do patrimônio cultural. Artigo 
aceito para publicação na revista Patrimônio e Memória da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
O Colegiado aprovou os requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pela doutoranda Isis 
Meireles Rodrigues Sampaio relativos às seguintes publicações: (i) SAMPAIO, I. M. R.; 
MAGALHÃES, A. M. Porto das Barcas e galpões portuários em Parnaíba [PI]: memória, patrimônio e 115 
identidade. Labor e Engenho, Campinas, SP, v. 12, n. 3,  p. 341–358, 2018. DOI: 
10.20396/labore.v12i3.8652839. (ii) SAMPAIO, I. M. R.; LEMOS, C. B. Narrativas da Paisagem como 
documentação patrimonial urbana e arquitetônica: O caso de Parnaíba-PI. Labor e Engenho, 
Campinas, SP. O Colegiado aprovou os requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pelo 
doutorando Luiz Antonio da Cruz relativos às seguintes publicações: (i) A pintura arquitetônica e 120 
decorativa da Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Prados-MG. Rocalha - Revista eletrônica do 
Centro de Estudos e Pesquisas em História da Arte e Patrimônio da UFSJ. 2020, Ano I. Vol.I, 1ª ed. p. 
319-332. (ii) O Conjunto de telas da Matriz de Santo Antônio, Tiradentes-MG. Anais do 3º Simpósio 
Científico do ICOMOS Brasil. Belo Horizonte, 2019. (iii) O Calçamento de Tiradentes: História, 
intervenções e desafios para a manutenção. Anais do 5º Simpósio Ibero-Americano Arquitetura e 125 
Documentação. Belo Horizonte, 2018. (iv) Educação Patrimonial de Tiradentes - MG. Anais do 11º 
Mestres e Conselheiros. Belo Horizonte, 2019. O aproveitamento da seguinte produção foi aprovado 
condicionado ao envio de cópia do artigo: A circularidade e o projeto arquitetônico da Matriz de Santo 
Antônio de Tiradentes-MG, do Mestre Aleijadinho. Anais do 3º Congresso Internacional de História da 



 

 

Construção Luso Brasileira. Salvador/BA, 2019. B) Trancamento parcial de matrícula. O Colegiado 130 
aprovou o requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, encaminhado pela 
mestranda Larissa Guimarães Reis, com anuência de seu orientador, Prof. Maurício José Laguardia 
Campomori, na disciplina Processo de projeto de arquitetura e urbanismo – PRJ819/Turma A/30 
horas/02 créditos. O Colegiado avaliou o requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula, com 
justificativa, encaminhado pelo doutorando Marcel Claudio Sant‘Ana na disciplina Tópicos Especiais 135 
II – GEO901/Turma B/30 horas/02 créditos. A Profa. Ana Paula Baltazar lembrou que o estudante foi 
aprovado no doutorado sob orientação do professor Rogério Palhares. Contudo, o Prof. Rogério não 
pode assumir oficialmente a orientação de imediato por ainda não ter duas orientações de dissertação 
concluídas. Por essa razão, o professor Roberto Monte-Mór concordou em ficar como orientador nos 
primeiros dois anos e o professor Rogério como co-orientador, sendo que o Prof. Rogério assumirá 140 
oficialmente a orientação nos últimos dois anos. O Colegiado decidiu aprovar o Trancamento de 
Matrícula condicionado à apresentação da anuência dos orientadores, Profs. Roberto Monte-Mór e 
Rogério Palhares. Aproveitando a discussão a respeito da “informalidade” de orientação, a Profa. Ana 
Paula sugeriu que o Colegiado não aprovasse mais a ampliação de vagas no exame de seleção para 
contemplar candidatos excedentes, recorrendo-se muitas vezes a esse tipo de acordo, que nem 145 
sempre tem sido cumprido pelas partes. Citou o exemplo da Profa. Paula Barros, que recentemente 
teve aprovado seu credenciamento na modalidade permanente, e que, no último processo seletivo, foi 
designada para orientar três estudantes do mestrado, uma delas oficialmente estando sob a orientação 
do Prof. Monte-Mór, uma vez que, como colaboradora, não poderia orientar mais de dois alunos. Essa 
estudante, Renata Nogueira, que está cursando Leitura orientada com a Profa. Rita Velloso, chegou a 150 
consultar a Profa. Rita sobre a possibilidade de mudança de orientação. A Profa. Ana Paula disse que 
a Profa. Paula Barros tem conversado com ela a respeito de sua insegurança no processo de 
orientação das alunas, e sugeriu a possibilidade de a Profa. Paula Barros retornar ao credenciamento 
na modalidade de colaborador. O Colegiado concordou com as sugestões da Coordenadora e solicitou 
aos Profs. Ana Paula Baltazar e Altamiro Sergio Mol Bessa agendar uma conversa com a Profa. Paula 155 
Barros para tratar dessa questão. C) Realização de disciplina isolada na UnB. A Profa. Ana Paula 
Baltazar apresentou correspondência eletrônica encaminhada em 30/06/2021 pelo mestrando Erick 
Aparecido de Lacerda solicitando à Coordenação do NPGAU a assinatura, via SEI, de termo de 
mobilidade em razão de realização de disciplina isolada na UnB. O Colegiado avaliou a mensagem e 
decidiu esclarecer ao estudante que, conforme Regulamento do NPGAU, a realização de disciplina 160 
isolada em outro programa de pós-graduação não configura mobilidade de qualquer natureza e o 
aproveitamento dos créditos dessa disciplina está condicionado à apresentação de certificado de 
aprovação emitido pela instituição onde a disciplina foi realizada, acompanhado da ementa da 
disciplina, lembrando que, conforme Regulamento do NPGAU, é necessário solicitar aprovação do 
aproveitamento dos créditos ao Colegiado e só são avaliadas para aproveitamento de créditos as 165 
disciplinas cursadas com conceito A ou B, o que caracteriza a aprovação sempre a posteriori. D) 
Prorrogação de prazo. O Colegiado referendou a aprovação ad referendum do requerimento de 
prorrogação do prazo de apresentação do Exame de Qualificação de Taís Freire de Andrade Clark 
até outubro de 2021, solicitado em razão da impossibilidade de acesso a documentos de vários 
arquivos públicos de Belo Horizonte fechados em função da pandemia de CoViD-19, e considerando 170 
o compromisso da doutoranda de que a tese irá ocorrer dentro do prazo regulamentar de 48 meses. 
O Colegiado referendou a aprovação ad referendum do requerimento de prorrogação do prazo de 
apresentação do Exame de Qualificação de Alexandre Mesquita Silva Bomfim até outubro de 2021, 
solicitado em razão de questões pessoais e de quebra de ritmo e de qualidade no desenvolvimento de 
sua pesquisa decorrentes da pandemia de CoViD-19, e considerando o compromisso do doutorando 175 
de que a prorrogação da qualificação não irá afetar o prazo de finalização do Doutorado. O Colegiado 
aprovou a solicitação da Profa. Denise Morado Nascimento para a prorrogação até 30/09/2021 do 
prazo de defesa de dissertação de sua orientanda Marina Lima de São José em razão de atraso na 
pesquisa de campo e inconstâncias no trabalho remoto em função da pandemia de CoViD-19. O 
Colegiado aprovou a solicitação da Profa. Silke Kapp para a prorrogação até 29/10/2021 do prazo de 180 
defesa de tese de sua orientanda Luna Esmeraldo Gama Lyra, e prorrogação de sua bolsa de 
estudos CAPES [concedida em regime de “empréstimo” pela agência] por igual período, em razão de 
questões pessoais e mudanças nas condições de trabalho em função da pandemia de CoViD-19. ITEM 
5. REQUERIMENTO INTERCAMBISTAS DRI. A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que recebeu, em 
21/06/2021, o OFÍCIO Nº 51/2021/DRI-ADI-UFMG, do Setor de Admissão Internacional da DRI, 185 
encaminhando as candidaturas de três estudantes estrangeiras que manifestaram interesse em 
desenvolver pesquisa/cursar disciplina(s) deste programa, solicitando a análise da documentação, 
para efeito de aceitação das estudantes em regime de Mobilidade Internacional. A Coordenadora 



 

 

esclareceu que a primeira candidata, Alexandra de Grave, é estudante de graduação e respondeu à 
DRI que “o nosso programa de pós não aceita matrícula de estudantes de graduação. Assim, não 190 
podemos aceitar o pedido por não aceitarmos alunos de graduação nas disciplinas da pós-graduação 
em nosso programa”. A segunda candidata, Betul Adsiz, é estudante de mestrado na França, mas 
solicita matrícula apenas em disciplinas da graduação. Em resposta, informou à DRI que “os 
colegiados responsáveis pelas matrículas solicitadas são o de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
e o de graduação em Design. Nosso programa não aceita créditos feitos em disciplinas de graduação 195 
para os cursos de mestrado e doutorado. Assim, indeferimos o pedido pelo fato de o programa de pós 
não reconhecer as disciplinas pretendidas pela candidata ao intercâmbio como creditáveis no nosso 
programa. Ela deveria ser encaminhada para os colegiados de graduação. Ressaltamos que caso a 
candidata venha a ser aceita para o intercâmbio na graduação, nosso programa não emite certificado 
ou equivalência de créditos para disciplinas cursadas na graduação”. O caso da terceira candidata, 200 
Naudeau Clementine, é idêntico ao de Betul Adsiz e foi enviada a mesma resposta. O Colegiado 
homologou as decisões da Coordenadora. ITEM 6. CONSULTA BANCA EXAMINADORA 
SELEÇÃO/2021 SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO. A Profa. Ana Paula Baltazar leu 
correspondência eletrônica enviada em 24/06/2021 pela Profa. Rita Velloso, na condição de membro 
da Banca Examinadora de Seleção ao Mestrado, apresentando as seguintes “dúvidas que gostaria de 205 
sanar antes de que o processo de seleção 2021 se encerre. a) qual o número máximo de orientações 
permitidas atualmente ao corpo de professores permanentes? b) Qual é esse mesmo número para 
professores colaboradores? c) no meu caso particular, tenho atualmente 2 orientações de mestrado 
(conclusão em outubro/ extensão para janeiro). Em tese, devo considerar que tenho quantas vagas 
abertas na atual seleção (2021)? d) ainda no meu caso particular, tenho 4 orientações de doutorado, 210 
2 das quais serão concluídas em outubro. Posso considerar, em tese, a possibilidade, de aceitar novos 
orientandos já nesta seleção (2021)? Meu questionamento obedece, em primeiro lugar, à necessidade 
de entender, com clareza, qual será o critério adotado pelo colegiado para distribuição dos estudantes 
aprovados. Em segundo lugar, por que há indicações de estudantes de mestrado e doutorado ao meu 
termo de referência; bem como uma estudante de mestrado que me perguntou pela possibilidade de 215 
que eu assumisse sua orientação (já em curso com outro professor). Para que eu possa me dedicar a 
essa escolha dos estudantes, preciso ter clareza do que será decidido pelo colegiado em termos de 
alocação/distribuição dos orientadores. Por último, uma vez desencontrados os prazos de entrada dos 
alunos novos e defesas (por vários fatores), gostaria de saber se o colegiado considera a possibilidade 
de que alunos aprovados em agosto podem ser encaminhados a professores que ter vagas em outubro 220 
e em janeiro. Ou se, nesse ínterim, haverá o procedimento usual de professores assumindo apenas 
nominalmente a orientação, antes de irem aos orientadores de fato. Acho que, com essas respostas, 
fico mais segura para responder à demanda que surge na seleção 2021. Além do que, me auxilia 
também na condução dos trabalhos pelos quais fico responsável nesta atual seleção, tomando parte 
junto com Marcela e Rogério, na comissão”. O Colegiado analisou a demanda da Profa. Rita Velloso 225 
e decidiu esclarecer à professora que, ainda que no regulamento do NPGAU o número de orientações 
por docente permanente possibilite exceção, para evitar que a exceção se torne regra enquanto o novo 
regulamento não for aprovado, o número de orientações foi estabelecido na Resolução de 
Credenciamento Docente do NPGAU, aprovada pela CPG em 26/03/2021, sendo entre 5 e 8 para 
professores permanentes e até 2 para colaboradores. O número de vagas que cada professor tem 230 
para oferecer no ano depende das defesas (não apenas da previsão das defesas). Todos os 
mestrandos têm 24 meses para concluir o curso, mas aos não bolsistas é facultado o direito de usar 
até 30 meses de prazo. Contudo, isso impacta a capacidade de orientação no ano, assim como todas 
as prorrogações que têm anuência dos orientadores. No caso particular da Profa. Rita Velloso, a 
capacidade de orientação vai depender das prorrogações solicitadas. Segundo o levantamento que a 235 
Secretária levou ao Colegiado, caso todas as defesas previstas sob a orientação da Profa. Rita Velloso 
para outubro aconteçam, haveria 5 vagas para a nova entrada. Durante a pandemia o Colegiado está 
entendendo que caso as defesas aconteçam ainda no ano corrente, mantém-se as vagas que o 
professor teria em outubro. Sobre a seleção, o Colegiado esclareceu que não é tarefa da banca 
examinadora definir orientação, mas classificar os candidatos pelo desempenho nas avaliações 240 
(observando o parecer dos orientadores indicados pelos candidatos) e indicar ao Colegiado 
possibilidades de orientação para os candidatos classificados a partir da arguição, do interesse dos 
professores indicados e considerando rigorosamente a ordem de indicações dos termos pelo 
candidato. É função do Colegiado distribuir as orientações de mestrado e doutorado observando a 
classificação dos candidatos pelas bancas examinadoras de seleção, as indicações dos termos de 245 
referência, as disponibilidades dos professores indicados, o cruzamento das listas de aprovação do 
mestrado e do doutorado, já que as bancas examinadoras são distintas e nenhuma delas tem a visão 



 

 

de conjunto do quadro de disponibilidade de orientadores x aprovados. Naturalmente que, se 
necessário, as bancas examinadoras serão consultadas para dirimir dúvidas. Sobre as orientações em 
nome de outro orientador, o Colegiado decidiu que essa foi uma solução pontual e atípica que precisou 250 
ser adotada devido a uma diversidade de problemas como, por exemplo, os 4 colaboradores que no 
ano passado já tinham sido aprovados como permanentes, mas que a PRPG demorou até a semana 
passada para aprovar os credenciamentos como permanentes e só agora as orientações estão sendo 
oficializadas (à exceção da orientação em parceria dos Profs. Roberto Monte-Mór e Rogério Palhares 
do doutorando Marcel Sant’Ana, discutido em item anterior da pauta da reunião, pois o Prof. Rogério 255 
Palhares só poderá orientar doutorado quando concluir a segunda defesa de mestrado). O Colegiado 
reiterou que não haverá mais nenhum motivo para dúvidas sobre a clareza da atribuição das 
orientações, pois não haverá mais acordos entre orientadores, pois as vagas ofertadas pelos 
professores devem ser de ampla concorrência, cabendo ao Colegiado garantir, da melhor maneira 
possível, a mais justa e adequada distribuição de encargos entre os docentes, respeitando as 260 
demandas dos estudantes e a garantia da maior pluralidade possível das pesquisas do NPGAU. ITEM 
7. HOMENAGEM À PROFESSORA FERNANDA BORGES DE MORAES, COM A PUBLICAÇÃO DE 
UM COMPILADO DE SUA TESE DE DOUTORADO PELO SELO NPGAU. O Colegiado decidiu, como 
forma de homenagem à atuação da Profa. Fernanda Borges de Moraes junto ao Programa, fazer a 
publicação pelo selo npgau, em uma edição especial, da íntegra de sua tese de doutorado. O trabalho 265 
será enviado às estudantes contratadas para o serviço de diagramação dos livros do selo npgau para 
elaborarem uma proposta para a formatação da tese e os Profs. Ana Paula Baltazar e Altamiro Bessa 
irão resolver questões sobre o acesso ao texto da tese, e sua digitação, e em relação à definição de 
imagem dos mapas que compõem o trabalho. ITEM 8. PROPOSTA DE PUBLICAÇÃO DE LIVROS 
PELO SELO NPGAU DE AUTORES QUE TIVERAM APROVADO O PARECER PARA A 270 
CONCESSÃO DO TÍTULO DE NOTÓRIO SABER. O Colegiado decidiu fazer a publicação pelo selo 
npgau, em uma coleção especial, de material a ser aprovado pela comissão editorial do NPGAU 
referente aos títulos de notório saber encaminhados pelo Colegiado e aprovados pela CPG e pelo 
CEPE, como forma de divulgação do conhecimento produzido e considerado notório pelo NPGAU. 
Inicialmente foram indicados pelo NPGAU para o título de notório saber Joelson Ferreira de Oliveira 275 
[Mestre Joelson] e Rosivaldo Ferreira da Silva [Cacique Babau]. A Profa. Renata Moreira Marquez 
ficará responsável por apresentar proposta de adaptação do texto dos titulados ao formato de livro. 
ITEM 9. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DO CURSO DE DOUTORADO NO CREA. A Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que recebeu, em 30/06/2021, correspondência eletrônica da Divisão 
Técnica/Comissão de Educação (CEAP) do CREA-MG, informando que o curso de Doutorado em 280 
Arquitetura e Urbanismo - UFMG não se encontra cadastrado no CREA-MG e encaminhando 
instruções para a solicitação do cadastro do curso pelo NPGAU, a partir de demanda do profissional 
GERSON JOSE DE MATTOS FREIRE, que solicita a anotação do referido curso no CREA-MG. O 
Colegiado decidiu enviar resposta ao CREA-MG esclarecendo que o NPGAU não está subordinado a 
conselhos de classe, cabendo tão somente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 285 
Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), instituição responsável pelo 
acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros, o 
credenciamento/reconhecimento do curso. No caso de demanda específica, a consulta à situação do 
curso pode ser realizada no site da CAPES. ITEM 10. OUTROS ASSUNTOS. A) Divulgação de 
eventos no site do NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar propôs uma discussão sobre a definição de 290 
critérios para a divulgação de eventos na lista de emails do NPGAU, considerando a grande e 
diversificada demanda que é recebida. O Colegiado entendeu que, justamente por sua diversidade, 
seria difícil o estabelecimento de critérios e que a decisão deveria continuar sendo feita caso a caso, 
aprovando a divulgação de atividades endossadas pelos professores do programa e solicitadas por 
programas de pós-graduação de universidades federais e estaduais, e vedando a divulgação de 295 
atividades de cunho meramente mercadológico. B) Credenciamento Prof. Stéphane Huchet. A 
Profa. Ana Paula Baltazar informou que a PRPG solicitou a anuência formal para a mudança do 
credenciamento do Prof. Stéphane Huchet para a modalidade colaborador, conforme aprovado pelo 
Colegiado em 29/03/2021. Os Profs. Ana Paula Baltazar e Altamiro Bessa se prontificaram a conversar 
com o Prof. Stéphane Huchet a respeito. C) Sucessão de mandatos no NPGAU. A Profa. Ana Paula 300 
Baltazar informou que em 22 de julho será encerrada a indicação de destaques na Plataforma 
Sucupira, completando o preenchimento do Relatório CAPES que fecha o quadriênio de avaliação 
2017/2020, e que seria importante pensar em nomes para a sucessão da Coordenação e dos 
representantes docentes do Colegiado, acordada em reunião de 17/05/2021. A Profa. Ana Paula 
Baltazar disse que conversou com algumas pessoas a respeito e que ela e os Profs. Altamiro Bessa, 305 
Renata Marquez e André Dangelo manifestaram interesse em compor o Colegiado, mas não recebeu 



 

 

manifestações com relação à Coordenação do NPGAU, solicitando uma reflexão sobre o assunto. 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 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 310 
membros do Colegiado. Belo Horizonte, 5 de julho de 2021. 


