
 

 

Ata da 9ª/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 18 de 
outubro 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: Suplente: 
Mestrando Fernando da Silva Soares. Constatado quorum, a Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos 
iniciou a reunião apresentando os seguintes informes: A) Materiais para a Sala de Estudos. A Profa. 
Ana Paula Baltazar informou que os estudantes se reuniram para apresentar sugestões de mobiliário 
e materiais de consumo para a Sala de Estudos do NPGAU. A Professora esclareceu que os itens 10 
sugeridos: sofá, cadeiras, persianas, tampos de mdf e cavaletes para montagem de mesas, e 
extensão elétrica, foram pensados para um maior conforto e flexibilidade no uso da sala. B) Venda 
dos livros da coleção npgau. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que conversou com o Prof. 
Mauricio Campomori, Diretor da Escola, para inclusão em pauta de reunião de sua Congregação, 
uma discussão a respeito da definição da Editora da Escola de Arquitetura sobre a distribuição e 15 
venda dos livros de seus selos, incluindo, o selo npgau. A Professora disse ainda que sugeriu ao 
Diretor a inclusão da Editora da Escola na ABEU – Associação Brasileira de Editoras Universitárias. 
C) Situação da avaliação da CAPES. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que a avaliação 
quadrienal da CAPES continua suspensa em função de ação civil pública do Ministério Público 
Federal que considera irregular a entidade ter alterado os critérios de avaliação quadrienal dos cursos 20 
ao longo do quadriênio (tendo aprovado os critérios no último ano do quadriênio). O MPF solicitou à 
CAPES a apresentação da “relação completa dos "critérios de avaliação", "tipos de 
produção/estratos" e as "notas de corte" que estão sendo utilizados para avaliação, dividindo-os por 
área do conhecimento, indicando quais parâmetros de avaliação criaram critérios novos, retroagindo 
para incidir sobre avaliações do quadriênio já em curso, e a data em que foram fixados os novos 25 
parâmetros para cada área”. A Profa. Ana Paula Baltazar comentou que por mais que não concorde 
com a mudança das regras da avaliação no meio do processo, foi aos novos critérios de avaliação 
que os programas responderam e que não tem como voltar atrás no processo agora, pois o relatório 
que foi enviado pelos programas não reflete a ficha de avaliação antiga, e que o MPF deveria ter 
tomado essa atitude em 2018, e não agora. Finalizando, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que 30 
estava prevista para hoje, no período da manhã, a realização na Câmara dos Deputados da Audiência 
Pública "Avaliação Quadrienal (2017-2020) e a atuação da Capes" e que, assim que receber informes 
a respeito, repassará para a comunidade do NPGAU. D) Eleições NPGAU. A Profa. Ana Paula 
Baltazar lembrou que a eleição para a coordenação e para a representação docente do Colegiado 
está sendo realizada hoje, com a inscrição da Profa. Raquel Garcia Gonçalves para a coordenação 35 
e o Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo para a subcoordenação, e a inscrição de 3 chapas para 
a representação docente: Chapa 1: Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos (Titular) e Profa. Marcela 
Silviano Brandão Lopes (Suplente); Chapa 2: Profa. Renata Moreira Marquez (Titular) e Prof. 
Frederico Canuto (Suplente); Chapa 3: Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa (Titular) e Profa. Celina 
Borges Lemos (Suplente). Em seguida, foi colocado em discussão o item relativo ao Expediente da 40 
Pauta: Foi aprovada a Ata da 8ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 13/09/2021. 
Continuando a reunião, foram colocados em discussão os 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 Luciana Souza Bragança, cujo trabalho intitulado Jardins Possíveis foi apresentado no 
dia 13 de setembro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora 45 
constituída pelos 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 Ata do Exame 
de Qualificação de Doutorado de Paula de Moreira Guimarães, cujo trabalho intitulado Controle 
informacional, mineração e território: Controvérsias dos processos judiciais frente ao rompimento das 50 
barragens em Brumadinho-MG foi apresentado no dia 30 de julho de 2021, por meio de 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Natacha Silva Araújo Rena (Orientadora-EA-UFMG), Marcelo Reis Maia (EA-UFMG), Clodoveu 
Augusto Davis (ICEx-UFMG) e Leandro de Aguiar e Souza (IFMG). O Colegiado homologou a Ata do 
Exame de Qualificação de Mestrado de: Luísa Lopes Greco cujo trabalho intitulado Disputas, 55 
territórios e ressonâncias: as Feiras Cobertas do Padre Eustáquio foi apresentado no dia 10 de 
setembro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 
Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Elisângela de Almeida Chiquito (EA-
UFMG) e Ana Paula Silva de Assis (UFOP). Rosiele Fraga Nogueira da Matta cujo trabalho intitulado 



 

 

O processo de construção técnica e política para a instituição da Outorga Onerosa do Direito de 60 
Construir no novo Plano Diretor de Belo Horizonte foi apresentado no dia 15 de setembro de 2021, 
por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores 
Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientador - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo 
(EA-UFMG) e João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). ITEM 2. 
HOMOLOGAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E 65 
QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a alteração na Comissão Examinadora de Defesa de 
Tese de Luna Esmeraldo Gama Lyra, cujo trabalho intitulado Espaços de cozinhar: mulheres, 
colonialidade e resistências coletivas a partir do trabalho de cuidado será apresentado no dia 27 de 
outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Silke 
Kapp (orientadora – EA-UFMG), Sibelle Cornélio Diniz (FACE-UFMG), Gabriela Leandro Pereira 70 
(FAU-UFBA), Rossana Brandão Tavares (EAU-UFF), Diana Helene Ramos (FAU-UFAL) e Dra. 
Mariana de Moura Cruz (NPGAU-UFMG). O Colegiado homologou a designação da Comissão 
Examinadora de Defesa de Tese de: Fábio Abreu de Queiroz, cujo trabalho intitulado Excepcional: 
processos de design, arquitetura contemporânea e edifícios de apartamentos na cidade de São Paulo 
será apresentado no dia 26 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 75 
Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador – EA-UFMG), Fernando Luiz Camargos 
Lara (University of Texas at Austin), Cynthia Nojimoto (FAU-UnB), Clarissa Ribeiro Pereira de Almeida 
(UNIFOR) e Marcelo Reis Savergnini Maia (EA-UFMG). Suplente: Professora Doutora Camila 
Marques Zyngier (IBMEC). Régis Eduardo Martins, cujo trabalho intitulado A Casa Corrente Luso-
Brasileira em Minas Gerais: Releitura sobre a casa urbana das regiões de Vila Rica e do rio Das 80 
Mortes (séculos XVIII e XIX) será apresentado no dia 20 de dezembro de 2021, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador 
– EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG), Marcos 
Tognon (UNICAMP) e Rodrigo Espinha Baeta (UFBA). O Colegiado aprovou a designação da 
Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Eveline Prado Trevisan, cujo trabalho intitulado Ruas 85 
de estar: Mobilidade e apropriação urbana, será apresentado no dia 22 de novembro de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa 
(orientador – EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Leônio José Gomes Soares (FAE-
UFMG), Juliane Corrêa (FAE-UFMG) e Dr. Marcelo Cintra do Amaral (Movimento Nossa BH). O 
Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Ana Paola da 90 
Silva Alves, composta pelos Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (orientadora – EA-
UFMG), Marcos Felipe Sudré (EA-UFMG), Izabella Galera (UFPE), Alexandra Nascimento (Una), 
Vitória Régia Izaú (UEMG) e Tiago Castelo (coorientador – Universidade de Lisboa). O Colegiado 
homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de: Fernanda 
Comparth Pinheiro Oliveira, cujo trabalho intitulado PARTICIPAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, LUTA E 95 
NARRATIVAS ORAIS: a experiência da associação de moradores do bairro Lindéia entre os anos 
1970 e 1990  será apresentado no dia 27 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Rita de Cássia 
Lucena Velloso (EA-UFMG) e Glauco Bruce Rodrigues (UFF). Paula de Souza Carmo Lobato, cujo 
trabalho intitulado Modos de ler, modos de desaprender: os livros e o ensino de arquitetura no Brasil 100 
será apresentado no dia 29 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG), Eduardo Costa (USP) e 
Gabriela Leandro Pereira (UFBA) e Doutor Bruno Moreschi (USP). Pedro Henrique Cícero Ferreira, 
cujo trabalho intitulado AS PLATAFORMAS DIGITAIS NA PRODUÇÃO DA CIDADE 
CONTEMPORÂNEA: Uma análise urbanística do Airbnb em cidades brasileiras será apresentado no 105 
dia 27 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Daniel Medeiros de Freitas (orientador - EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) 
e Bianca Margarita Damin Tavolari (INSPER). Suplente: Professor Doutor Thiago Canettieri (EA-
UFMG). Fernanda Silva Freitas, cujo trabalho intitulado As atmosferas do Memorial Minas Gerais: 
Uma análise sensível da relação entre o sujeito e as intervenções no patrimônio edificado será 110 
apresentado no dia 25 de outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 
Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), Frederico de Paula Tofani 
(EA-UFMG), Marcos Olender (UFJF) e Ethel Pinheiro Santana (PROARQ-UFRJ). Carolina Pereira 
Rosa de Souza, cujo trabalho intitulado Ideia e projeto, construção e objeto: efeitos da fragmentação 
projeto-construção na prática arquitetônica será apresentado no dia 10 de novembro de 2021, por 115 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Mauricio José Laguardia 
Campomori (orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG), Roberto Luís de Melo Monte-
Mór (FACE-UFMG) e Francisco Spadoni (FAU-USP). O Colegiado aprovou a designação da 



 

 

Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Luiz Felipe Velloso Leal, cujo trabalho 
intitulado Abordagem sócio-espacial: rumo a assessoria problematizadora será apresentado no dia 9 120 
de novembro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras 
Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-
UFMG) e Karina Oliveira Leitão (FAU-USP). Suplente: Professora Doutora Ana Paula Silva de Assis 
(UFOP). O Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de 
Doutorado de: Alexandre Mesquita Silva Bomfim, cujo trabalho intitulado Espaço gamer: habitando 125 
imaginários será apresentado no dia 22 de outubro de 2021, por meio de videoconferência, perante 
a seguinte Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar 
dos Santos (EA-UFMG) e Sérgio Nesteriuk Gallo (Universidade Anhembi Morumbi). Valéria Sávia 
Tomé França, cujo trabalho intitulado A produção da pintura de quadratura em Vila Rica e arredores 
entre 1750 e 1830: cultura artística, circularidade cultural e agentes da produção pictórica será 130 
apresentado no dia 29 de outubro de 2021, por meio de videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo (orientador - EA-UFMG), 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG), Magno Moraes Mello (FAFICH-UFMG) e Aziz José de Oliveira 
Pedrosa (UEMG). Suplente: Professora Doutora Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG). O Colegiado 
aprovou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado de Danilo Caporalli 135 
Barbosa, cujo trabalho intitulado Os ambientalismos chineses será apresentado no dia 4 de 
novembro de 2021, por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador - EA-UFMG), Natacha Silva Araújo Rena (EA-UFMG) 
e Maria Angela Faggin Pereira Leite (FAU-USP) e Dr. David Prado Machado (NPGAU-UFMG). O 
Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de: 140 
Erick Aparecido de Lacerda, cujo trabalho intitulado Expansão urbana em Divinópolis-MG: Ideias, 
práticas e agentes será apresentado no dia 28 de outubro de 20201, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professoras Doutoras Elisângela de Almeida Chiquito (orientadora - EA-UFMG), 
Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Carolina Pescatori Candido da Silva (UnB). Suplente: Prof. Dr. 
João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). Fernanda Lima Bandeira de Mello, cujo trabalho 145 
intitulado Campo arquitetônico enquanto produtor da mercadoria cidade: Dos processos de 
legitimação do projeto CSUL Lagoa dos Ingleses será apresentado no dia 29 de outubro de 2021, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores João Bosco Moura Tonucci 
Filho (orientador - FACE-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura 
Costa (IGC-UFMG). Mariana de Almeida Ventura, cujo trabalho intitulado Outorga onerosa do direito 150 
de construir na RMBH: Planejamento, regulamentação e aplicação será apresentado no dia 28 de 
outubro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Rogério 
Palhares Zschaber de Araújo (orientador - FACE-UFMG), Natália Aguiar Mol (EA-UFMG) e João 
Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). ITEM 3. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) 
Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou os seguintes requerimentos de Aproveitamento 155 
de Estudos, encaminhados com a anuência dos respectivos orientadores: Mestranda Aline Furtado 
Franceschini, referente a disciplinas cursadas, respectivamente no NPGAU e no Programa de Pós-
graduação em Educação da UFMG em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao seu ingresso 
no curso de Mestrado: Práticas espaciais da arte e outras epistemologias, ACR820 – 45h/03 créditos, 
cursada no 1º/2020 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Processos e discursos 160 
educacionais I: Outras economias e outras ontologias: onde fica a educação e a escola?, FAE923 – 
30h/02 créditos, cursada no 2º/2020 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Mestranda 
Daniela de Oliveira Faria, referente a disciplina cursada no NPGAU em regime de “disciplina isolada” 
anteriormente ao seu ingresso no curso de Mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): 
Insurgências decoloniais-geopolítica do conhecimento para outros mundos possíveis, ARQ822 – 165 
30h/02 créditos, cursada no 2º/2019 com aproveitamento de 90 pontos, conceito A. Mestranda 
Desirée Rodrigues Ruas, referente a disciplina cursada no NPGAU em regime de “disciplina isolada” 
anteriormente ao seu ingresso no curso de Mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): 
Abordagem perceptiva e cognitiva para o desenho urbano, ARQ822 – 30h/02 créditos, cursada no 
1º/2020 com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Doutorando Edilson Pereira, referente a 170 
disciplinas cursadas no Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental da UDESC: Geoprocessamento aplicado ao planejamento, 60h/04 créditos, cursada 
no 2º/2019 com aproveitamento A em conceito. Metodologia científica e da pesquisa, 60h/04 créditos, 
cursada no 2º/2019 com aproveitamento A em conceito. Doutorando Heber Macel Tenório 
Vasconcelos, referente a disciplinas cursadas no Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFSC: 175 
Cidade contemporânea. Memórias, Intervenções e Persistência na Arquitetura da Paisagem, 
ARQ410045 - 3 créditos, cursada no 2º/2019 com nota 9,0. Tópicos Especiais em Urbanismo, História 



 

 

e Arquitetura da Cidade: In(ter)venções urbanas: a arte e a arquitetura como construtoras de 
dissensos, ARQ410048 - 3 créditos, cursada no 2º/2019 com nota 10,0. Urbanismo, História e 
Arquitetura da Cidade, ARQ410027 - 3 créditos, cursada no 2º/2019 com nota 9,0. Mestranda Larissa 180 
Morgana Leão Silva de Sousa, referente a disciplinas cursadas no Mestrado em Desenvolvimento 
Urbano da UFPE em regime de “aluno especial pós-graduação” anteriormente ao seu ingresso no 
curso de Mestrado: Tópicos Avançados em Arquitetura e Urbanismo - Arquitetura Contemporânea 
Brasileira I, DU1056 - 30h/02 créditos, cursada no 1º/2021 com aproveitamento A em conceito. 
Tópicos Avançados em Arquitetura e Urbanismo - Arquitetura Contemporânea Brasileira II, DU1056 185 
- 30h/02 créditos, cursada no 1º/2021 com aproveitamento A em conceito. Mestranda Maria Cecília 
Rocha Couto Gomes, referente a disciplinas cursadas, respectivamente no NPGAU e no Programa 
de Pós-graduação em Educação da UFMG em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao seu 
ingresso no curso de Mestrado: Arquitetura, tecnologia e culturas digitais, PRJ822 – 45h/03 créditos, 
cursada no 1º/2020 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Processos e discursos 190 
educacionais I: Outras economias e outras ontologias: onde fica a educação e a escola?, FAE923 – 
30h/02 créditos, cursada no 2º/2020 com aproveitamento de 100 pontos, conceito A. Mestranda Maria 
Laura de Vilhena Dias e Silva, referente a disciplinas cursadas, respectivamente no NPGAU e no 
Programa de Pós-graduação em Artes da UFMG em regime de “disciplina isolada” anteriormente ao 
seu ingresso no curso de Mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Insurgências 195 
decoloniais-geopolítica do conhecimento para outros mundos possíveis, ARQ822 – 30h/02 créditos, 
cursada no 2º/2019 com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Tópicos Especiais em Artes III: 
TEAIII: Máscaras brasileiras Teatralidade e invenção, EBA813 – 45h/03 créditos, cursada no 1º/2020 
com aproveitamento de 94 pontos, conceito A. Mestranda Núria Manresa Camargos, referente a 
disciplinas cursadas no NPGAU e Programa de Pós-graduação em Educação da UFMG em regime 200 
de “disciplina isolada” anteriormente ao seu ingresso no curso de Mestrado: Teoria crítica da 
arquitetura, PRJ825 – 45h/03 créditos, cursada no 1º/2019 com aproveitamento de 98 pontos, 
conceito A. Tópicos Especiais de Educação I: Tópicos em Antropologia e Educação: Práticas e 
discursos desconolizadores, FAE935 – 30h/02 créditos, cursada no 2º/2019 com aproveitamento de 
100 pontos, conceito A. Doutorando Rogério Lucas Gonçalves Passos, referente a disciplinas 205 
cursadas no Mestrado em Geografia da UFMG: Tópicos em Bens Culturais, Tecnologia e Território I: 
O artigo científico como forma de comunicação: Estratégias e Procedimentos, ACP809 - 30h/02 
créditos, cursada no 1º/2021 com aproveitamento de 92 pontos, conceito A. Tópicos em arquitetura 
e urbanismo (30h), ARQ822 - 30h/02 créditos, cursada no 2º/2020 com aproveitamento de 100 
pontos, conceito A. B) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou o requerimento de Produção 210 
Acadêmica encaminhado pela doutoranda Márcia Câmara Bandeira de Figueiredo referente à 
publicação: FIGUEIREDO, Márcia Câmara Bandeira de. Por uma Abordagem Tectônica nas Escolas 
de Design e Arte. In: IV ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE ESTRUTURAS EM ESCOLAS DE 
ARQUITETURA, 2021, Recife. Anais... Recife: UPE,2020 p. 437 – 449. O Colegiado homologou a 
aprovação dos requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo doutorando Fábio Abreu 215 
de Queiroz, referentes a artigo submetidos ao Seminário Internacional PROJETAR, ainda sem o 
aceite da Comissão Organizadora do evento, condicionado a expedição de diploma e qualquer 
documento comprobatório de sua defesa de tese ao envio dos certificados de aceite dos trabalhos ou 
das publicações: (i) QUEIROZ, Fábio Abreu. Processos de Design e Complexidade. Trabalho 
submetido ao Seminário Internacional PROJETAR 2021, Lisboa, 2021. (ii) QUEIROZ, Fábio Abreu; 220 
HOVADICK, Luís Guilherme de Oliveira. O desabrigo emergencial temporário: do desafio global ao 
caso de Boa Vista. Trabalho submetido ao Seminário Internacional PROJETAR 2021, Lisboa, 2021. 
C) Prorrogações de prazo. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação do Prof. 
Altamiro Sérgio Mol Bessa para a prorrogação, até final de novembro de 2021, do prazo para a defesa 
de tese de seus orientandos Eveline Prado Trevisan e Luiz Divino Maia, esclarecendo que a defesa 225 
de tese de Eveline já está marcada e que o texto da tese de Luiz já está pronto, e que estão finalizando 
a negociação da data de defesa da tese com os membros da banca. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação do Doutorando Rafael Lemieszek Pinheiro, encaminhada com a anuência 
de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar, para prorrogação do prazo de defesa de tese até 
janeiro de 2022, justificativa por motivos de ordem pessoal e profissional, solicitando todos os 230 
esforços para que a defesa da tese ocorra ainda em 2021. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação da Mestranda Maria Emília Senra Toledo, encaminhada com a anuência 
de sua orientadora, Profa. Marcela Brandão, para prorrogação do prazo de defesa de dissertação até 
dezembro de 2021, justificativa por motivos de saúde. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, 
a solicitação da Doutoranda Priscila Mesquita Musa, encaminhada com a anuência de sua 235 
orientadora, Profa. Renata Marquez, para prorrogação do prazo de defesa de tese até janeiro de 



 

 

2022, justificativa por atrasos decorrentes da pandemia do CoViD-19, solicitando todos os esforços 
para que a defesa da tese ocorra ainda em 2021. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 
solicitação da Profa. Elisângela de Almeida Chiquito para prorrogação do prazo de defesa de 
dissertação de sua orientanda Juliana Godoy Corrêa de Araújo até fevereiro de 2022 (visto que 240 
teve licença maternidade mas não havia solicitado prorrogação de prazo), justificativa por motivo de 
saúde. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da Profa. Renata Moreira Marquez 
para prorrogação do prazo de qualificação de suas orientandas Isabela Oliveira Izidoro e Gabriela 
Moulin Mendonça até, respectivamente, janeiro de 2022 e maio de 2022, para finalização de material 
decorrente de viagens de campo realizados com atraso em função da pandemia do CoViD-19, 245 
salientando que a prorrogação do prazo de qualificação não implica prorrogação do prazo 
regulamentar para a defesa da dissertação. O Colegiado aprovou, com abstenção de voto do 
interessado, e em caráter excepcional, a solicitação do Mestrando Fernando da Silva Soares, 
encaminhada com a anuência da orientadora, Profa. Silke Kapp, para prorrogação de três meses no 
prazo de sua qualificação, justificativa por mudança no tema da dissertação e motivos de saúde, 250 
salientando que a prorrogação do prazo de qualificação não implica prorrogação do prazo 
regulamentar para a defesa da dissertação. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 
solicitação da Doutoranda Sibelle Meyer Lana, encaminhada com a anuência da orientadora, Profa. 
Celina Borges, para prorrogação de três meses no prazo de sua qualificação, justificativa por atrasos 
na pesquisa decorrentes da pandemia do CoViD-19, salientando que a prorrogação do prazo de 255 
qualificação não implica prorrogação do prazo regulamentar para a defesa da tese. Finalizando, o 
Colegiado manifestou sua preocupação com o fato de o mestrando Daniel Henrique Souza Taranto 
ainda não ter encaminhado o formulário de inscrição à defesa de dissertação, considerando a data 
limite de 31 de outubro de 2021 para a defesa, solicitando, ao aluno e sua orientadora, Profa. Marcela 
Brandão, urgência na marcação da defesa para que o aluno não seja desligado do Programa. D) 260 
Adiamento de defesa de tese e pós-doutoramento no âmbito do projeto CAPES/STINT. A Profa. 
Rita Velloso encaminhou correspondência eletrônica ao Colegiado em 17/10/2021 informando que o 
projeto de cooperação internacional IBF/Universidade de Uppsala-EAUFMG "Urban Struggles for the 
Right to the City and Urban Commons", pertencente ao programa CAPES- STINT (edital no. 28/2018), 
desenvolvido sob sua coordenação, teve sua vigência estendida para maio de 2022, em função do 265 
período pandêmico, que suspendeu as viagens e os intercâmbios entre as universidades. A 
Professora informou que no atual momento de retomada dos trabalhos, o projeto dispõe de 2 bolsas 
de Doutorado Sanduíche e 2 bolsas de Pós-Doutorado com a recomendação da CAPES de que os 
bolsistas sejam indicados o quanto antes. Nesse contexto, a Profa. Rita Velloso informou que 
pretende indicar a doutoranda Marina Sanders Paolinelli para uma das bolsas de estágio sanduíche, 270 
o que implica a necessidade de prorrogação do seu prazo de defesa de tese até janeiro de 2023. As 
bolsas de pós-doutoramento seriam concedidas ao Pós-doutorando Philippe Urvoy no período de 
permanência na Uppsala, com a perspectiva de prorrogação de sua residência pós-doutoral no 
NPGAU por mais um ano, e à pesquisadora Clarissa Cordeiro de Campos, sendo apresentados, 
anexos à correspondência, os documentos para a candidatura da pesquisadora à Residência Pós-275 
doutoral. Em votação, o Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de defesa de tese de Marina 
Sanders Paolinelli até janeiro de 2023, solicitando todos os esforços para que a defesa ocorra ainda 
em 2002, e aprovou a candidatura de Clarissa Cordeiro Campos à Residência Pós-doutoral, 
solicitando uma definição sobre o período da residência, lembrando que conforme Resolução do 
Conselho Universitário que dispõe sobre as atividades de Residência Pós-Doutoral na Universidade 280 
Federal de Minas Gerais: Art. 4o A Residência Pós-Doutoral terá a duração mínima de 3 (três) meses 
e máxima de 12 (doze) meses. E) Coorientação. O Colegiado aprovou a inclusão da Profa. Larissa 
Loures Mendes como coorientadora do doutorando Gustavo Henrique Campos de Faria, conforme 
correspondência encaminhada pelo estudante em 27/09/2021. F) Solicitação de prazo para 
conclusão da tese. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou correspondência eletrônica 285 
encaminhada pelo doutorando Thiago Alfenas Fialho, datada de 30/09/2021, respondendo 
deliberação do Colegiado em sua última reunião. Após avaliação da correspondência, o Colegiado 
reiterou deliberação de 17/05/2021, prorrogando a apresentação do Exame de Qualificação do 
estudante até a data limite de 31/07/2022 e de sua defesa de tese até a data limite de 31/01/2024. 
ITEM 4. ATUALIZAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS, 290 
ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTÁGIO DOCÊNCIA DO NPGAU. Após 
apresentação de sugestões pela Profa. Ana Paula Baltazar, o Colegiado aprovou a atualização das 
Resoluções de Aproveitamento de créditos, Atividades Acadêmicas de Pós-graduação e Estágio 
Docência, em anexo. ITEM 5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PARA MUDANÇA DO 
REGULAMENTO DO NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que, conforme deliberado na 295 



 

 

última reunião, encaminhou aos membros do Colegiado um documento com os principais pontos de 
modificação do Regulamento já levantados nos últimos anos, solicitando sugestões e comentários 
com vistas à marcação de uma reunião com pauta única para 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 do corpo 300 
docente. A Professora informou que não recebeu nenhuma sugestão ou comentário. O Colegiado 
decidiu retomar a discussão do item após o início do mandato da nova coordenação do NPGAU. 
ITEM 6. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO EDITORIAL PARA A SELEÇÃO DE ORIGINAIS DAS 
CHAMADAS INTERNAS NPGAU 02/2021, 03/2021 E 04/2021. O Colegiado deferiu as seguintes 
inscrições às Chamadas Internas para impressão de livros: Chamada Interna NPGAU 02/2021 – 305 
Impressão de Livros Docentes: Profs. Flávio de Lemos Carsalade e André Guilherme Dornelles 
Dangelo. Chamada Interna NPGAU 03/2021 – Impressão de Livros Discentes: Doutorando Régis 
Eduardo Martins; Egressos do Doutorado Flora D’el Rei Lopes Passos e Joviano Gabriel Maia Mayer; 
Egressos do Mestrado Cristiane Borda Pinheiro, Daniele Nunes de Britto Marangoni, Felipe Carnevalli 
De Brot e Geraldo Angelo de Almeida e Silva. Chamada Interna NPGAU 04/2021 – Impressão de 310 
Coletâneas Docentes: Profs. Natacha Silva Araújo Rena e Carlos Antônio Leite Brandão. O Colegiado 
indeferiu a inscrição de Núria Manresa Camargos à Chamada Interna NPGAU 03/2021 – Impressão 
de Livros Discentes, considerando a presença de autores na obra que não cumprem, na data de 
encerramento das inscrições, o requisito estabelecido no Item 1 da Chamada, incluindo a proponente 
que enviou a Ficha de Inscrição, Núria Camargos, cujo registro no curso de Mestrado no NPGAU se 315 
deu em 01/10/2021, após o encerramento das inscrições: Item 1. Todos os discentes e egressos de 
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, regularmente matriculados no NPGAU entre 2017 e 2021 
poderão concorrer à Chamada para a impressão de original referente à área de conhecimento: 
Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, com abstenção de voto do Prof. André Dangelo, que 
encaminhou inscrição de obra à Chamada 02/2021, o Colegiado designou a Comissão Editorial para 320 
a seleção de originais a serem impressos no âmbito das Chamadas Internas NPGAU 02, 03 e 
04/2021, composta pelos seguintes membros: Professores Doutores Renata Moreira Marquez, 
Frederico Canuto e Marcela Silviano Brandão Lopes. ITEM 7. TCC COMO DISCIPLINA PARA 
ESTÁGIO DOCÊNCIA. Conforme aprovado na discussão do Item 4, especificamente no que diz 
respeito à atualização da Resolução de Estágio Docência, o Colegiado deliberou que disciplinas que 325 
não geram encargos didáticos para os professores, como Trabalho de Conclusão de Curso, não são 
aceitas para o Estágio Docência. ITEM 8. PROPOSTAS DE DISCIPLINAS REGULARES. A Profa. 
Ana Paula Baltazar esclareceu que solicitou aos professores credenciados na modalidade de 
permanente que ainda não registraram disciplinas regulares na grade curricular do NPGAU sob sua 
responsabilidade que enviassem propostas para a criação dessas disciplinas. Em seguida, 330 
apresentou a proposta encaminhada pela Profa. Paula Barros para a criação da disciplina “Estudos 
pessoa-ambiente e o direito à cidade”, 30h/02 créditos, a proposta encaminhada pela Profa. Vanessa 
Brasileiro para a criação da disciplina “Memória e história da arquitetura brasileira a partir da 
modernidade”, 45 horas/03 créditos, e a proposta encaminhada pela Profa. Marcela Brandão para a 
criação da disciplina “Controvérsias e contradições nos processos de sujeição e de emancipação das 335 
disputas urbanas contemporâneas”, 30 horas/02 créditos. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu 
que a ideia é encaminhar a inclusão dessas disciplinas para aprovação da Pró-Reitoria de Pós-
graduação juntamente com o processo de atualização do Regulamento e que ainda aguarda o envio 
das propostas das Profas. Natacha Rena, Rogério Palhares e Elisângela Chiquito, essa última tendo 
justificado que não enviou a proposta para essa reunião por problemas de saúde. Após discussão, o 340 
Colegiado deliberou à Profa. Ana Paula Baltazar conversar com as Profas. Paula Barros e Marcela 
Brandão para reverem a proposta de suas disciplinas, sugerindo sua oferta no próximo semestre 
ainda sob a forma de tópicos, como forma de melhor avaliar os ajustes necessários e sua recepção 
junto aos alunos. Nesse momento, o Prof. Roberto Eustaáquio solicitou licença para se retirar da 
reunião em função da necessidade de ministrar aula em poucos minutos. ITEM 9. OUTROS 345 
ASSUNTOS. A) Posicionamento da Profa. Natacha Rena junto ao NPGAU. A Profa. Ana Paula 
Baltazar externou sua preocupação com o reiterado não atendimento dos protocolos e prazos 
estabelecidos pelo NPGAU pela Profa. Natacha Rena. O Colegiado decidiu apresentar o problema 
para a próxima coordenação, sugerindo discutir a questão e seus encaminhamentos na próxima 
reunião, quando a nova composição do Colegiado já terá tomado posse. Nesse momento, o Prof. 350 
André Dangelo pediu licença para se retirar da reunião em função de compromissos assumidos. B) 
Edital Capes. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que a CAPES lançou edital “Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Impactos da Pandemia” para bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado com temática relacionada a impactos da pandemia (para alunos já 



 

 

matriculados nos programas). As propostas devem ser interdisciplinares apresentadas em parceria 355 
de programas de pós-graduação de pelo menos três macro regiões do Brasil. Como cada programa 
só pode participar de uma proposta e as propostas são enviadas por docentes (não pelos programas), 
a Professora fez consulta a todos os docentes sobre eventuais articulações em andamento para 
submissão a esse edital, pois caso haja mais de um docente interessado, ficará a cargo do Colegiado 
a decisão sobre a proposta que representará o programa. A Profa. Ana Paula informou que a UFRJ 360 
está encabeçando uma proposta junto com UFRGS e talvez UFPA e UFC e a convidou para integrar 
a proposta. Em resposta à consulta, foi recebida manifestação da Profa. Jupira Mendonça informando 
que está, no âmbito do Observatório das Metrópoles, articulando programas do nordeste e sul, para 
entrar com projeto no edital Capes. O Colegiado decidiu apoiar a iniciativa da Profa. Jupira, delegando 
à Profa. Ana Paula Baltazar comunicar a decisão à Professora e solicitando incluir no projeto a 365 
previsão de bolsas de mestrado e doutorado para o NPGAU, além da bolsa de pós-doutorado para o 
pesquisador Renato Barbosa que já está realizando seu pós-doutoramento no NPGAU sob sua 
supervisão, conforme manifestado pela Profa. Jupira em contato telefônico com a Coordenadora. D) 
Demanda de conserto de impressora. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que recebeu em 13 de 
outubro demanda da Profa. Denise Morado para reembolso de despesa com o conserto de 370 
impressora adquirida com recursos do seu projeto de pesquisa. O Colegiado avaliou a solicitação e, 
considerando que o Programa não dispõe de verba para reembolso de despesas realizadas por 
grupos de pesquisa que não sejam diretamente relacionadas às atividades fins do Programa, não 
poderá atender a solicitação da Profa. Denise Morado. E) Consulta ANPUR. A Profa. Ana Paula 
Baltazar informou que recebeu correspondência eletrônica da ANPUR (Associação Nacional de Pós-375 
graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional) em 14 de setembro, informando que 
dando encaminhamento a uma das deliberações da última Assembleia da Associação, realizada em 
maio, solicitam a indicação de temas e/ou questões para a Debates Públicos Abertos, por meio 
virtual,  que poderão ter o formato de mesas redondas, palestras, rodas de conversas a serem 
transmitidos através do canal do youtube da Anpur, e que, após o recebimento das sugestões, com 380 
prazo de envio até 31 de outubro, sua Diretoria procurará organizar encontros que contemplem as 
temáticas e questões propostas com a participação da comunidade anpuriana. Após discussão, o 
Colegiado decidiu sugerir o tema "Pesquisa em Assessoria Técnica", principalmente pela polêmica 
da atuação do CAU no empreendedorismo social (protegendo o campo em vez de pautar uma 
discussão crítica sobre a atuação dos profissionais na chamada ATHIS, ou mesmo uma discussão 385 
crítica sobre a assessoria voltada para demandas de grupos e não apenas de indivíduos) e também 
pelo recente crescimento do Vivenda (algo assustador pela escala que pretende atingir, por propor 
sem nenhum constrangimento o endividamento dos pobres, abraçando o capitalismo). A decisão 
considerou o fato de que no NPGAU há vários grupos que trabalham com abordagens distintas da 
assessoria e interessa, em especial, a discussão sobre as pesquisas em assessoria (e não apenas 390 
as abordagens extensionistas que na maioria das vezes lidam com as urgências). 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 membros 
do Colegiado. Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021. 395 


