
 

 

Ata da 8ª/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 13 de 
setembro 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: Suplentes: Professores José dos Santos Cabral Filho e 5 
Celina Borges Lemos. Representante Discente: Titular: Mestranda Renata Nogueira Morais Costa. 
Justificaram ausência, os Professores André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e 
Roberto Eustaáquio dos Santos. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar iniciou a reunião 
colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 7ª/2021 
reunião do Colegiado, realizada em 09/08/2021. Em seguida, foram colocados em discussão os 10 
itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E 
QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Tese de Ana Isabel Junho Anastasia 
de Sá, cujo trabalho intitulado Orçamentos participativos, cidadania e geoinformação: potencialidades 
e diretrizes metodológicas a partir da experiência de Belo Horizonte foi apresentado no dia 18 de 
agosto de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 15 
Professores Doutores Ana Clara Mourão Moura (orientadora – EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber 
de Araújo (EA-UFMG), Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG), Rafael Cardoso Sampaio (UFPR) e 
Nazaré Lopes Bretas (CEGOV-UFRGS). O Colegiado homologou a entrega, em 25/08/2021, da versão 
final da Tese de Marcus Vinícius Augustus Fernandes Rocha Bernardo, acompanhada de 
anotação do Prof. José dos Santos Cabral Filho, orientador, na Ata da Defesa, atestando a realização 20 
das correções solicitadas pela Comissão Examinadora na data de apresentação do trabalho. O 
Colegiado homologou a entrega, em 09/09/2021, da versão final da Tese de Isis Meireles Rodrigues 
Sampaio, acompanhada de declaração da Profa. Celina Borges Lemos, orientadora, atestando a 
realização das correções solicitadas pela Comissão Examinadora na data de apresentação do 
trabalho. O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Luciane Mitraud Carvalho, cujo 25 
trabalho intitulado Planejamento urbano, a quem interessa? Interesses imobiliários e preservação 
ambiental em disputa no território metropolitano: o caso da bacia de Vargem das Flores foi apresentado 
no dia 13 de agosto de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora 
constituída pelos 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 30 
Oliveira Nascimento (EE-UFMG). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de 
Doutorado de Manfredo Frederico Felipe Hoppe, cujo trabalho intitulado Modelagem da informação: 
Arquitetura, urbanismo e meio ambiente foi apresentado no dia 31 de agosto de 2021, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), Cynara Fiedler Bremer (EA-UFMG), Newton 35 
Pimentel de Ulhôa Barbosa (UNI-BH) e Hersilia Andrade e Santos (CEFET-MG). O Colegiado 
homologou a Ata do Exame de Qualificação 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 foi apresentado no dia 6 de agosto de 2021, 
por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena 40 
Velloso (orientadora - EA-UFMG), Felipe Nunes Coelho Magalhães (coorientador – IGC-UFMG), 
Thiago Canettieri (EA-UFMG), Sônia Maria Taddei Ferraz (Arquitetura-UFF) e Timo Bartholl 
(Geografia-UFF). O Colegiado manifestou sua preocupação com a dificuldade de cumprimento, pelo 
aluno, das recomendações apontadas na Ata pela Banca no prazo de defesa da tese, já prorrogado, 
até 29/10/2021. O Colegiado decidiu alertar o aluno que o prazo máximo de prorrogação de defesa 45 
que poderá ser concedido, mediante solicitação justificada, é de 6 meses, contados do prazo 
regulamentar previsto para a defesa da tese (no caso, 31/07/2021), e solicitar que seja feito esforço 
para que a defesa ocorra ainda em 2021. O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de 
Mestrado de Fernanda Meniconi Barbabela cujo trabalho intitulado Planejamento e gestão urbanos 
na escala microlocal: o caso das Regionais Administrativas de Belo Horizonte foi apresentado no dia 50 
31 de agosto de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída 
pelas Professoras Doutoras Raquel Garcia Gonçalves (orientador - EA-UFMG), Elisângela de Almeida 
Chiquito (EA-UFMG) e Júnia Maria Ferrari de Lima (EA-UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE 
BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a 
designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Luciana Souza Bragança, cujo trabalho 55 
intitulado Jardins Possíveis será apresentado no dia 13 de setembro de 2021, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto (orientador – EA-UFMG), 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG), Wellington Cançado Coelho (EA-UFMG), Thais de 
Bhanthumchinda Portela (UFBA) e Cristiane Maria Magalhães (UNICAMP). O Colegiado homologou a 



 

 

designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Leonardo Izoton Braga, cujo trabalho 60 
intitulado Metamorfoses da experiência urbana entre a modernidade, o arcaico e o contemporâneo 
será apresentado no dia 25 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EA-UFMG), Renata Moreira 
Marquez (EA-UFMG), Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira (FAU-UFRJ), Luis Antônio dos 
Santos Baptista (IP-UFF) e Carlos Roberto Monteiro de Andrade (IAU-USP). O Colegiado aprovou a 65 
designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Laura Fonseca de Castro, cujo trabalho 
intitulado Deslegitimar, atualizar, vulgarizar: O desvio como método de transformação material, 
narrativa e performática de espacialidades urbanas será apresentado no dia 26 de outubro de 2021, 
por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de Cássia Lucena 
Velloso (orientadora – EAUFMG), Thiago Canettieri de Mello e Sá (EA-UFMG), Paola Berenstein 70 
Jacques (UFBA), Guilherme Teixeira Wisnik (USP) e Fernando Freitas Fuão (UFRGS). O Colegiado 
aprovou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Guilherme Nunes de 
Vasconcelos, cujo trabalho intitulado Atmospheres of Immersion: Designing and Experiencing in 
Architecture and Virtual Reality será apresentado, por videoconferência e ainda sem data confirmada, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (orientador – EA-75 
UFMG), Carlos Henrique Rezende Falci (EBA-UFMG), Fernanda da Costa Portugal Duarte (FAFICH-
UFMG), Lorena Melgaço Silva Marques (Lund University) e Katharine Willis (University of Plymouth) e 
Dra. Daniela Kutschat Hanns. O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de 
Defesa de Dissertação de Maura Helena Kupidlowsky Fernandes, cujo trabalho intitulado Retrofit: a 
reintegração de imóveis disfuncionais na dinâmica urbana no centro de Belo Horizonte será 80 
apresentado no dia 20 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos 
Santos (EA-UFMG) e Lucia Zanin Shimbo (IAU-USP). O Colegiado homologou a designação da 
Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Marina Lima de São José, cujo trabalho 
intitulado A necropolítica nos territórios minerários em Minas Gerais será apresentado no dia 21 de 85 
outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Denise 
Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e 
Tatiana Ribeiro de Souza (UFOP). O Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora de 
Defesa de Dissertação de Marcela Rosenburg Figueiredo, cujo trabalho intitulado O espaço não é 
só um pano de fundo: Apre(e)nder a cidade, o urbano e o cosmos será apresentado no dia 19 de 90 
outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rita de 
Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Elisângela de Almeida Chiquito (EA-UFMG), 
Wellington Cançado Coelho (EA-UFMG), Guilherme Teixeira Wisnik (FAU-USP) e Zoy Anastassakis 
(ESDI-UFRJ). O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de 
Mestrado de Luísa Lopes Greco, cujo trabalho intitulado Disputas, territórios e ressonâncias: as Feiras 95 
Cobertas do Padre Eustáquio será apresentado no dia 10 de setembro de 2021, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), 
Elisângela de Almeida Chiquito (EA-UFMG) e Ana Paula Silva de Assis (UFOP). O Colegiado 
homologou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Rosiele Fraga 
Nogueira da Matta, cujo trabalho intitulado O processo de construção técnica e política para a 100 
instituição da Outorga Onerosa do Direito de Construir no novo Plano Diretor de Belo Horizonte será 
apresentado no dia 15 de setembro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professoras Doutoras Raquel Garcia Gonçalves (orientador - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber 
de Araújo (EA-UFMG) e João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). O Colegiado aprovou a 
designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Thais Matos Moreno, cujo 105 
trabalho intitulado Melhorias habitacionais, mulheres e o sistema de crédito: a vida cotidiana mediada 
pela expropriação financeira? será apresentado perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Thiago Canettieri (EA-UFMG) e Sibelle Cornélio Diniz (FACE-
UFMG). ITEM 3. DESIGNAÇÃO DE ORIENTADORES DOS ALUNOS INGRESSOS EM 2021. O 
Colegiado homologou a seguinte designação de orientação para os alunos ingressos no NPGAU em 110 
2021; 
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NOME DISCENTE 
ORIENTADOR 

Prof/a. 
PROJETO DE TESE 

Amanda Marques Gomes Fred Canuto 

A casa como materialização da violência 
simbólica e seus efeitos na identidade e 
relações sociais do camponês de 
Pequizeiro, Belágua - MA: o caso do 
Programa Minha Casa, Meu Maranhão 

Edilson Pereira Renato César 
A análise sintática como método para a 
construção de cidades caminháveis e 
inclusivas. 

Gabriela Campelo Aragão 
Bitencourt 

Natacha Rena 
Cartografia da geopolítica do capital chinês 
no Brasil e na América Latina 

Heber Macel Tenório 
Vasconcelos 

Maria Lucia 

A produção acadêmica nacional em 
Arquitetura e um projeto que não se ensina: 
linguagem, ideia e criatividade como 
desestratificação 

Isabella Flach Gomes Rita Velloso 
19000 quilômetros de distância e a 
possibilidade de uma aproximação pela 
experiência urbana 

Isadora Carraro Tavares 
Monteiro 

Renata Marquez 
Fabulação, arquivo e cidade: outras ficções 
urbanas para a Manchester Mineira 

Ivana Perucci Esteves dos 
Santos 

Renato César 
Além do Inventário – Uma proposta para 
gestão do patrimônio edificado através do 
HBIM 

Lisandra Mara Silva Rita Velloso 
Inscrições da filosofia africana dos bantu-
kongo na produção do espaço em Belo 
Horizonte 

Liszt Vianna Neto Celina Borges 
Campos de concentração brasileiros:  
patrimônio negativo e espaços de memória 
da Era Vargas 

Luana Rocha de Souza Natacha Rena 
A produção do espaço ribeirinho na 
Amazônia setentrional brasileira frente à 
colonialidade 

Mauricio Henriques Velasco Raquel Garcia 

A compreensão da periferia por meio da 
análise da produção do espaço urbano: 
morfologia, segregação e atuação do 
Estado nas cidades de Juiz de Fora/MG e 
Cabo Frio/RJ 

Octávio Scapin Costa 
Pereira 

Renata Marquez 
Não-como-Outro na contação de um lugar 
chamado Goyaz 

Pablo Ariel Escudero 
Vanessa 
Brasileiro 

METODOLOGIA HBIM: aplicações no 
diagnóstico, intervenção e gestão do 
patrimônio arquitetônico 

Pedro Henrique Azalim 
Cunha 

Monte-Mór 
Práticas espirituais e utopias 
cosmopolíticas: territorialidades, 
urbanidades e consciências 



 

 

Rogério Lucas Gonçalves 
Passos 

Raquel Garcia 

Cidade e perspectiva de gênero: 
possibilidade de inclusão de uma pauta 
interseccional no planejamento urbano de 
Belo Horizonte a partir do estudo de caso 
espanhol 

 
 

MESTRADO/2021_2 
 

NOME DISCENTE 
ORIENTADOR 

Prof/a. 
PLANO DISSERTAÇÃO 

Alexandre Eduardo Fraga 
Coelho 

André Dangelo 

HBIM – (Historic Building Information 
Modeling) – Como definir metodologias de 
uso e reduzir limitações dos processos e 
das tecnologias disponíveis. 

Aline Furtado Franceschini 
Renata 
Marquez 

Pedagogias das águas: políticas e práticas 
pedagógicas nos territórios das águas 

Ana Laura Souza Vargas Rita Velloso 
A geopolítica urbana nas lutas pelo direito à 
cidade: uma análise horizontal das margens 
ao centro 

André Bambirra Vaillant 
Stéphane 
Huchet 

Atmosferas: revisões do conceito de 
regionalismo crítico 

Bianca Feijão de Meneses Denise Morado 
Onde cabe o traço do arquiteto? Estudo 
sobre Open Building à luz dos 
assentamentos precários de Fortaleza-CE 

Carolina de Sousa Cardoso Silke Kapp 
Processos de autonomia na autoprodução 
habitacional sob uma perspectiva de gênero 

Cynthia Braúlio Alvim 
Bustamante 

Daniel Freitas 
O planejamento urbano como ferramenta na 
redução da desigualdade racial em Belo 
Horizonte. 

Daniel Henrique de 
Menezes Dias 

Fred Canuto 

Planejamento de exceção: uma análise 
interseccional do Planejamento Urbano e o 
processo de apagamento de subjetividades 
afrodiaspóricas na cidade Belo Horizonte 

Daniela de Oliveira Faria 
Renata 
Marquez 

Cidade-armário: o espaço urbano de Belo 
Horizonte na formação de subjetividades 
sexuais 

Danielle de Fátima Cunha Denise Morado A Imagem do Arquiteto 

Desirée Rodrigues Ruas Paula Barros 
A primeira infância e o direito ao brincar livre 
na natureza nas praças de Belo Horizonte 
(MG) 

Fabiana Soares Leme 
Renata 
Marquez 

Ser sustentável na cosmologia indígena 

Gustavo Lima de Almeida Renato César 
Mídias digitais como suporte ao 
planejamento, gestão e produção do espaço 
urbano 



 

 

Iara Lopes Nogueira Coelho Altamiro Bessa 
A relação urbano-rural na paisagem 
contemporânea de Belo Horizonte e a sua 
Região Metropolitana 

Iara Pezzuti dos Santos Silke Kapp 
Assessoria técnica em contextos rurais: 
práticas para a emancipação dos grupos 
assessorados 

Jonatas Olier Araujo da 
Silva 

André Dangelo Arquitetura Rural em Piranga, Minas Gerais 

Júlia Ceccon Ortolan Rita Velloso 
Performatividade nos levantes urbanos: 
interpretações sobre disposições afetivas 
dos corpos reunidos em assembleia 

Larissa Morgana Leão Silva 
de Sousa 

Celina Borges 
Flexibilidade na arquitetura escolar: a 
experiência dos mat-buildings em Recife na 
década de 1970 

Leticia Araujo Notini 
Marcela 
Brandão 

A luta pela terra e pela moradia na América 
Latina: uma investigação a partir dos 
movimentos sociais 

Letícia Clipes Garcia 
Rogério 
Palhares 

Estruturas que desenham a cidade: 
mesoestrutura e paisagem urbana na 
periferia de Belo Horizonte 

Maria Cecília Rocha Couto 
Gomes 

Ana Paula 
Práticas e possibilidades de outros mundos 
no cotidiano da Nova Lima mineradora 

Maria Laura de Vilhena Dias 
e Silva 

Ana Paula 
O Teatro do Oprimido como interface para a 
discussão sócio-espacial: as experiências 
em Belo Horizonte 

Natália Dário Mendes 
Barros 

Stéphane 
Huchet 

Fazer arquitetura com o corpo: A arte como 
ferramenta crítica e de articulação entre 
construtivo e sensorial, a partir de 
experimentos artísticos brasileiros dos anos 
1960 às artes performáticas 
contemporâneas. 

Núria Manresa Camargos Silke Kapp 
A produção cotidiana do espaço como fio 
condutor de práticas educativas anti-
patriarcais 

Thomas Lopes Whyte 
Rogério 
Palhares 

Os processos de formação da Nova Bento 
Rodrigues. 
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ITEM 4. RELATÓRIO FINAL – PÓS-DOUTORADO LISZT VIANNA NETO. Conforme deliberado na 
última reunião, o pesquisador Liszt Vianna Neto reapresentou o Relatório Final de Residência Pós-
doutoral realizada junto ao NPGAU no período de 01/03/2020 a 30/08/2021. A Profa. Celina Borges 125 
Lemos, supervisora, considera que “As atividades desenvolvidas por Liszt Vianna Neto durante sua 
permanência no NPGAU demonstram, competência, amadurecimento intelectual, seriedade e respeito 
à universidade e a comunidade docente e discente”. O parecer da Comissão de Avaliação, composta 
pelos Profs. Silke Kapp, Frederico Canuto e Renata Moreira Marquez, recomenda a aprovação do 
relatório, considerando que “Liszt Vianna Neto cumpriu os requisitos da residência pós-doutoral de 130 
maneira absolutamente satisfatória e o parabenizamos pela pesquisa realizada”. Com base no mérito 
da orientadora e da Comissão de Avaliação, o Colegiado aprovou o relatório final da residência 
pós-doutoral realizada por Liszt Vianna Neto e autorizou a abertura de processo para a expedição 
do respectivo Certificado, a ser emitido pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG. Nesse 



 

 

momento, o Prof. Altamiro Bessa pediu licença para se ausentar momentaneamente da reunião em 135 
função de compromisso inadiável, solicitando à Profa. Celina Borges Lemos, suplente do Prof. André 
Dangelo, para participar da reunião durante sua ausência. Continuando a reunião foi colocado em 
discussão O ITEM 5. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Prorrogação de prazo. (i) O Colegiado 
homologou a aprovação da prorrogação do prazo de defesa de tese de Guilherme Nunes de 
Vasconcelos para o final de outubro/2021 em função da agenda dos membros da banca 140 
examinadora. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que aprovou a solicitação ad referendum em 
função dos prazos para a matrícula do aluno, que já entregou a tese e aguarda a definição da data da 
defesa pelos membros da banca. (ii) A doutoranda Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira 
encaminhou correspondência em 26/08/2021, com anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lucia 
Malard, solicitando prorrogação de prazo de defesa de tese por 6 meses (até 28 de fevereiro de 2022) 145 
por motivo de saúde comprovado por atestados médicos. Em 10/09/2021, a aluna encaminhou 
mensagem eletrônica corrigindo a data limite solicitada para a defesa: 29 de abril de 2022, 
considerando 6 meses de prorrogação a partir de 29 de outubro de 2021, seu prazo já com prorrogação 
de 3 meses. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de defesa de tese 
de Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira até a data limite de 31 de janeiro de 2022, considerando 150 
que o Colegiado não aprova prorrogações de prazo de defesa superiores a 6 meses, contados do 
prazo regulamentar previsto para a defesa da tese (no caso, 31/07/2021), solicitando que seja feito 
esforço para que a defesa ocorra ainda em 2021. (iii) A doutoranda Ana Paola da Silva Alves 
encaminhou correspondência em 10/09/2021, com anuência de sua orientadora, Profa. Raquel Garcia 
Gonçalves, solicitando prorrogação de mais um mês no prazo para a defesa de sua tese, justificada 155 
por “dificuldades para finalizar as pesquisas de campo e o Quadro de ansiedade/depressão vivenciado 
por estar em isolamento em outro país”. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação 
do prazo de defesa de tese de Ana Paola da Silva Alves até a data limite de 30 de novembro de 2021. 
(iv) A mestranda Renata Nogueira Morais Costa encaminhou correspondência em 08/09/2021, 
solicitando a manutenção do prazo até fevereiro de 2022 para a apresentação de seu Exame de 160 
Qualificação para viabilizar “a concorrência à bolsa de estudos”, complementada com correspondência 
eletrônica enviada no decorrer da reunião pela orientadora da estudante, Profa. Rita de Cássia Lucena 
Velloso, apresentando sua anuência à solicitação e ao compromisso de a mestranda defender a 
dissertação no prazo de 24 meses, caso seja contemplada com a bolsa. O Colegiado aprovou, em 
caráter excepcional e com abstenção da interessada, a manutenção do prazo de qualificação de 165 
mestrado de Renata Nogueira Morais Costa até a data limite de 28 de fevereiro de 2022. (v) A 
doutoranda Camila Silva Morais encaminhou correspondência em 26/08/2021, com anuência de sua 
orientadora, Profa. Vanessa Borges Brasileiro, solicitando prorrogação de três meses no prazo para a 
apresentação de seu exame de qualificação, justificada em razão de o desenvolvimento da pesquisa 
ter sofrido “atrasos em decorrência da pandemia do COVID-19” e “mantendo a previsão de término do 170 
curso inalterada, em até 48 meses”. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do 
prazo de qualificação de doutorado de Camila Silva Morais até a data limite de 28 de fevereiro de 
2022. (vi) A doutoranda Larissa Ribeiro de Moura encaminhou correspondência em 16/08/2021 
solicitando prorrogação até novembro de 2021 para a apresentação de seu exame de qualificação, 
justificada em razão de contratempos provocados pela pandemia do CoViD-19, “sem que afete os 175 
prazos do trabalho final”. No decorrer da reunião, o orientador da estudante, Prof. Altamiro Bessa, 
apresentou sua anuência à solicitação e ao compromisso de a doutoranda defender a tese no prazo 
regulamentar de 48 meses. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de 
qualificação de doutorado de Camila Silva Morais até a data limite de 30 de novembro de 2021. (vii) 
A Profa. Silke Kapp encaminhou correspondência em 10/09/2021 solicitando prorrogação até 30 de 180 
novembro de 2021 para a apresentação do exame de qualificação de seu orientando José Camilo 
Carlos Júnior para incorporação dos dados do seu trabalho de campo, iniciado há pouco tempo, no 
material da qualificação. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de 
qualificação de mestrado de José Camilo Carlos Júnior até a data limite de 30 de novembro de 2021. 
(viii) O Colegiado homologou a aprovação, em caráter excepcional, da solicitação de 11/08/2021 da 185 
Profa. Denise Morado para a prorrogação do prazo de defesa de dissertação de sua orientanda Marina 
Lima de São José até o dia 30/10/2021 considerando a necessidade de revisão e correção textual do 
trabalho, “com previsão de entrega ao NPGAU até 10/09/2021”. (ix) O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional e com a abstenção da interessada, a solicitação de 10/09/2021 da Profa. Ana Paula 
Baltazar de prorrogação de prazo das qualificações de mestrado de Ana Paula Pitzer Angelo e André 190 
Siqueira de Mendonça, da defesa de mestrado de Alice Werner Soares e das defesas de doutorado 
de Rafael Lemieszek Pinheiro e Camila Matos Fontenele para o mês de novembro, justificando “o 
pedido por eu ainda não ter recebido o material para comentários, sendo que não conseguirei dar 



 

 

retorno para que as bancas aconteçam em outubro, pois estarei de férias até final de setembro”. (x) 
Trancamento Parcial de Matrícula. O Colegiado aprovou, retroativamente ao primeiro terço de oferta 195 
da disciplina, o requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, de Cíntia de 
Freitas Melo na disciplina Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Outras economias e outras 
ontologias II - práticas e desafios em contextos de divergência – ARQ822/Turma C – 30h/02 créditos. 
(xi) Coorientação. O Colegiado aprovou a solicitação da Profa. Raquel Garcia Gonçalves, 
encaminhada em 10/09/2021, para a inclusão do Prof. Tiago Castela, do Centro de Estudos Sociais 200 
da Universidade de Coimbra como coorientador de Ana Paola da Silva Alves, aluna matriculada no 
curso de doutorado sob sua orientação. (xii) Aproveitamento de estudos. O Colegiado aprovou os 
requerimentos de Aproveitamento de Estudos encaminhados pelo mestrando Fernando da Silva 
Soares referentes às seguintes disciplinas cursadas no NPGAU em regime de “disciplina isolada” 
anteriormente ao seu ingresso no curso de Mestrado: Teoria crítica da arquitetura, PRJ825, 45h/03 205 
créditos, cursada no 1/2020 com aproveitamento de 80 pontos, conceito B. Tópicos em arquitetura e 
urbanismo (30h): Teoria crítica da arquitetura – Módulo II, ARQ822, 30h/02 créditos, cursada no 1/2020 
com aproveitamento de 80 pontos, conceito B. (xiii) Produção Acadêmica. O Colegiado aprovou os 
seguintes requerimentos de Produção Acadêmica encaminhados pela doutoranda Priscila Mesquita 
Musa: Musa, Priscila Mesquita. Narrativas Fotossensíveis de Belo Horizonte: A Política no Olhar de 210 
Mana Coelho. In: Congresso Ibero-americano de Historia Urbana, II, México, 2019. Anais, Associação 
lbero-americana de História Urbana, 2019. p. 1832-1842. Musa, Priscila Mesquita, Coelho, Maria 
Beatriz. Diálogos de Memória Insurgente: a Greve dos Pedreiros, 1979. (capítulo do livro MORTMER, 
Junia; COSTA, Eduardo. Desvios da arquitetura: imagem e cultura contemporânea aprovado para 
publicação no edital da Editora UFMG (EDITAL 01/2020 PARA SELEÇÃO DE ORIGINAIS 215 
https://editora.ufmg.br/#/pages/edital/detalhes/37, (aprovado para publicação). O Colegiado aprovou o 
requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela doutoranda Ana Carolina Maria Sorragi: 
SORAGGI, Ana Carolina Maria; ARAGÃO, Thêmis Amorim; CORRÊA, Filipe de Souza. O papel das 
ocupações urbanas como repertório dos movimentos de moradia na inflexão ultraliberal. Textos para 
Discussão. Disponível em: <http://www.observatoriodasmetropoles.net.br/o-papel-das-ocupacoes-220 
urbanas-comoelemento-de-repertorio-dos-movimentos-de-moradia-texto-para-discussao/>. Acesso 
em: 24 ago. 2021. O Colegiado indeferiu o requerimento de Produção Acadêmica encaminhado pela 
mesma estudante considerando que a doutoranda não é a primeira autora do trabalho: ARAGÃO, 
Thêmis Amorim; SORAGGI, Ana Carolina Maria; CORRÊA, Filipe de Souza. Ocupações urbanas como 
repertório confrontacional dos movimentos de luta por moradia. Cadernos Metrópole: São Paulo, v. 23, 225 
n. 52, pp. 1165-1192, set/dez 2021. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/rticle/view/41888/37509>. Acesso em: 24 ago. 2021. 
(xiv) Consulta sobre realização de estágio docente sob a forma de orientação de TCC. A Profa. 
Ana Paula Baltazar informou que recebeu consulta dos doutorandos Thiago Barbosa e Edgardo 
Moreira sobre a possibilidade de realização de estágio docente sob a forma de orientação de TCC. O 230 
Colegiado sinalizou a possibilidade de aprovar a realização de estágio sob a forma de orientação de 
TCC, somente para doutorandos, desde que seja possível a creditação da atividade como encargo 
didático (contabilizando 15 horas por semestre), e o compromisso do doutorando de assumir a 
orientação pelo período de um ano e sob a supervisão de professor do NPGAU. (xv) Relatório de 
Atividades. o Colegiado avaliou o relatório de atividades concluídas e o cronograma de etapas 235 
previstas encaminhado pelo doutorando Thiago Alfenas Fialho em 01/09/2021, assim como o email 
encaminhado pelo estudante datado de 02/09/2021. O Colegiado lembrou que o relatório foi solicitado 
como condição para aprovação de prorrogação de 6 meses no prazo de defesa de tese do estudante 
e não “afastamento das atividades acadêmicas”, conforme consta do relatório. Como o estudante 
afirma em seu email que “neste momento, em razão da adaptação ao uso de certos medicamentos, 240 
não tenho condição de saúde para continuar produzindo no meu ritmo habitual e, por isso, de atender 
aos prazos estabelecidos, mesmo aqueles prazos estabelecidos para os alunos não-bolsistas”, o 
Colegiado reforçou seu entendimento de que o estudante diminuiu o ritmo habitual de produção e por 
isso lhe foi oferecida a prorrogação máxima de 6 meses para a defesa da tese. O Colegiado reiterou 
que os prazos para qualificação foram flexibilizados durante a pandemia, desde que não comprometam 245 
os prazos de defesa (neste caso específico, já prorrogado por 6 meses caso o estudante concorde 
com a prorrogação) e que não deferiu nenhuma solicitação de afastamento por prazo indeterminado 
ou trancamento total durante a pandemia, pois há prejuízos grandes para o programa, afetando a 
capacidade de orientação do orientador. O Colegiado tem acatado solicitações de prorrogação do 
prazo de defesa por 3 meses e, em casos extremos, por 6 meses, desde que a justificativa do 250 
estudante, com anuência do orientador, caracterize a excepcionalidade. Caso seja necessário 
prorrogar por mais tempo (ou por tempo indeterminado), o Colegiado entende que o estudante não 



 

 

tem disponibilidade para cursar o mestrado ou doutorado no momento. Nesse sentido, o Colegiado 
decidiu solicitar ao estudante reenviar, com as devidas correções referentes à prorrogação e não 
afastamento, o relatório, confirmando se o cronograma enviado com o compromisso de conclusão do 255 
doutorado em 54 meses, está válido. (xvi) Desligamento do NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar 
comunicou o pedido de desligamento do NPGAU do doutorando Eduardo Moutinho Ramalho 
Bittencourt, conforme correspondência datada de 10/08/2021. Continuando a reunião, a Profa. Ana 
Paula Baltazar solicitou inversão de pauta para tratar do item 7 enquanto o Prof. Altamiro Bessa não 
retornava à reunião. Com a concordância dos presentes, foi colocado em discussão o ITEM 7. 260 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PARA MUDANÇA DO REGULAMENTO DO NPGAU. Após 
discussão do item, em relação à necessidade de atualização do Regulamento do NPGAU que tem sido 
discutida nos dois últimos anos pelo Colegiado, foi deliberado que a maioria dos itens do Regulamento 
que se pretende alterar devem ser discutidos num fórum ampliado. Para preparação dessa assembleia 
geral de docentes do NPGAU, foi aprovada a realização de uma reunião do Colegiado do NPGAU 265 
(com seus membros titulares e suplentes), com pauta única, para uma leitura de todo o Regulamento, 
propondo as alterações e justificando-as, para então ser elaborada uma proposta de atualização que 
será enviada para os demais professores do NPGAU para discussão em assembleia e posterior 
deliberação final pelo Colegiado. Para subsidiar essa reunião de pauta única, será enviado aos 
membros do Colegiado o Regulamento vigente e um documento com os principais pontos de 270 
modificação do Regulamento já levantados nos últimos anos, solicitando a todos que pensem em 
alterações para melhorar o Regulamento (para além dessas já indicadas) e encaminhem sugestões e 
comentários até 15 de outubro próximo. Complementando a discussão do item, a Profa. Ana Paula 
Baltazar solicitou que fosse enviada correspondência aos professores que passaram à modalidade de 
permanentes no início do ano para enviarem proposta de criação de disciplina regular da grade 275 
curricular sob sua responsabilidade. Nesse momento, o Prof. Altamiro Bessa retornou à reunião e a 
Profa. Celina Borges pediu licença para se retirar em função de outros compromissos agendados 
previamente. Retornando à pauta da reunião, foi colocado em discussão o ITEM 6. ATUALIZAÇÃO 
DAS RESOLUÇÕES DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES E PÓS-DOUTORADO DO NPGAU. 
Após amplo debate, o Colegiado aprovou a atualização das Resoluções de credenciamento e de Pós-280 
doutorado (em anexo), a serem encaminhadas para análise da Câmara de Pós-graduação da UFMG. 
ITEM 8. PROPOSTA DE DESMEMBRAMENTO DA RESOLUÇÃO DE APROVEITAMENTO DE 
CRÉDITO, CRITÉRIOS PARA ESTÁGIO DOCÊNCIA E ATIVIDADES ACADÊMICAS 
COMPLEMENTARES. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que as Resoluções de aproveitamento 
de crédito, critérios para estágio docência e atividades acadêmicas complementares contém itens 285 
sobrepostos e, em alguns casos, desatualizados, e propôs apresentar na próxima reunião minuta de 
atualização dessas Resoluções. ITEM 9. OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2021 PRPG E 
ENCAMINHAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE ENSINO HÍBRIDO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 
2022. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que recebeu o Ofício Circular Nº 4/2021, de 06/07/2021, 
da PRPG, com a deliberação da Câmara de Pós-graduação de encaminhamento ao Conselho de 290 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG de proposta de Resolução que dispõe sobre o Ensino Híbrido 
Emergencial (EHE) nos cursos de pós-graduação. A Professora comentou que a proposta contém uma 
série de equívocos que não foram contemplados na Resolução aprovada pelo CEPE em 09/09/2021 
(em anexo), que dispõe sobre a regulamentação do Ensino Híbrido Emergencial (EHE) para os cursos 
de pós-graduação stricto senu e lato sensu durante a pandemia da Covid-19, apresentada pela Profa. 295 
Ana Paula Baltazar. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a Universidade está na etapa 2 do 
plano para o retorno presencial, chamado de híbrido, permitindo até 40% das atividades presenciais, 
condicionada a que as unidades acadêmicas adotem as providências para garantir o cumprimento das 
regras sanitárias, especialmente de distanciamento de 1.5m entre as pessoas, nos espaços de 
realização das atividades e das circulações que conduzam a eles, ventilação e higienização constante 300 
dos espaços compartilhados, dentre outras. O Colegiado entendeu que a infraestrutura física da Escola 
de Arquitetura, até o presente, ainda não está adequada para a ocupação que cumpra os requisitos 
mínimos preconizados pelas normativas da Reitoria. Dessa forma, o Colegiado reiterou que todas as 
disciplinas do NPGAU no segundo semestre de 2021 acontecerão de forma exclusivamente remota. 
A Profa. Ana Paula Baltazar comunicou que o NPGAU está participando da comissão da Escola de 305 
Arquitetura para preparação para o ensino híbrido no primeiro semestre de 2022. Esclareceu que, caso 
haja atividades relacionadas ao NPGAU (que não sejam de ensino) que demandem, ainda em 2021, 
uso de laboratório e de espaços na escola, os responsáveis devem encaminhar a previsão com 
justificativa para o NPGAU, para envio para avaliação da comissão de biossegurança. ITEM 10. 
OUTROS ASSUNTOS. A) Reprovação em disciplina mestranda Camila Diniz Bastos. A Profa. Ana 310 
Paula Baltazar lembrou que a mestranda Camila Diniz Bastos havia sido reprovada em duas disciplinas 



 

 

ministradas pelo Prof. Monte-Mór no 2/2020 e, para evitar seu desligamento do curso por reprovação 
em mais de uma disciplina (a estudante já contabilizava uma reprovação na disciplina Produção 
contemporânea do espaço urbano, por infrequência, no 2º semestre de 2019), solicitou trancamento 
retroativo nas disciplinas do Prof. Monte-Mór, aprovado pelo Colegiado. No presente semestre letivo, 315 
a Profa. Rita Velloso comunicou à Profa. Ana Paula Baltazar que a estudante não entregou o trabalho 
da disciplina que está ofertando e que a aluna seria reprovada na disciplina, caso não entregasse o 
trabalho. A aluna foi comunicada pela Profa. Ana Paula Baltazar sobre a data limite para entrega do 
trabalho e sobre o desligamento caso seja reprovada em mais uma disciplina, mas não houve resposta 
da aluna. A Profa. Ana Paula Baltazar informou ao Colegiado que comunicou a situação ao orientador 320 
da estudante, Prof. João Tonucci, que afirmou que a aluna não responde às suas mensagens e que 
não tem tido mais contato com a estudante. O Professor disse que a aluna também não entregou o 
trabalho de sua disciplina e que também será reprovada na matéria. A Profa. Ana Paula Baltazar pediu 
o registro em Ata da situação que foge à competência do Colegiado em razão da falta de contato da 
aluna. B) Reunião de apresentação do NGAU. O Colegiado marcou a reunião de apresentação do 325 
NPGAU com os alunos ingressos em 2021 para o dia 4 de outubro, de 18h30 às 21h30. Será enviado 
convite aos estudantes, solicitando uma leitura prévia do Manual do Estudante – versão 2021, 
disponível no site do NPGAU. A representante discente, Renata Nogueira, sugeriu a realização de um 
momento de confraternização dos estudantes para troca de ideias e apresentação de sugestões. A 
Profa. Ana Paula sugeriu que a representante discente procurasse o Diretório Acadêmico da Escola 330 
de Arquitetura para criação de uma sala no Discord do DA. O Colegiado sugeriu que a representante 
discente organizasse uma dinâmica antes da reunião do NPGAU para os alunos se apresentarem e 
conversarem sobre suas demandas e após, na reunião, compartilharem os resultados dessa dinâmica. 
C) Desvinculação do NPGAU. A Profa. Ana Clara Mourão Moura encaminhou correspondência ao 
NPGAU em 23/08/2021 repassando os documentos da defesa de tese de sua orientanda Ana Isabel 335 
Junho Anastasia e Sá e comunicando que, com a defesa da aluna, termina sua vinculação com o 
NPGAU, “agradecendo a confiança em mim depositada nos anos em que colaborei com vocês”. O 
Colegiado respeitou a decisão de desvinculação da Profa. Ana Clara Mourão Moura, e decidiu 
encaminhar mensagem agradecendo os anos em que esteve credenciada junto ao Programa com 
dedicação e profissionalismo, destacando que a Professora será bem recebida caso decida retornar 340 
ao NPGAU em uma outra oportunidade. D) Publicação de coletânea - Prof. Carlos Antônio Leite 
Brandão. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o Prof. Carlos Antônio Leite Brandão encaminhou 
o primeiro, de uma série de 8 volumes de uma coleção na qual está trabalhando há dois anos. A Profa. 
Ana Paula Baltazar informou que o NPGAU não possui recursos para apoiar a publicação dos 8 
volumes da coleção do Prof. Carlos Brandão pelo selo npgau, mas propôs conversar com o professor 345 
para buscarem alternativas de parcerias para viabilizar a publicação. O Colegiado aprovou a sugestão. 
E) Agradecimento Casa da Glória. O Prof. Altamiro Bessa solicitou o registro em Ata de 
agradecimento à equipe da Casa da Glória pela acolhida no agendamento de reserva de hospedagem 
para sua orientanda, doutoranda Alba Bispo, realizar pesquisa de campo na cidade de Diamantina no 
início de 2022. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e 350 
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 membros do Colegiado. Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021. 


