
Ata da reunião extraordinária 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 22 de novembro de 2021, às 14h, por videoconferência. Compareceram os seguintes membros 
do Colegiado: Professora Doutora Raquel Garcia Gonçalves (Coordenadora). Representantes 
Docentes: Titulares: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa, Ana Paula Baltazar dos 5 
Santos e Renata Moreira Marquez. Representante Discente: Suplente: Fernando da Silva Soares. 
Justificaram ausência, o Professor Doutor André Guilherme Dornelles Dangelo (Subcoordenador do 
NPGAU) e a representante discente titular, Mestranda Renata Nogueira Morais Costa. Constatado 
quorum, a Profa. Raquel Garcia Gonçalves iniciou a reunião colocando em discussão o item único da 
pauta: Resultado das Chamadas de Livros 02, 03 e 04/2021. A Profa. Raquel Garcia agradeceu, pelo 10 
trabalho realizado, os membros da Comissão Editorial designada para 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. Em seguida, passou a palavra à Profa. Renata Moreira Marquez, membro da 
Comissão Editorial, que, inicialmente, apresentou o documento enviado pela Comissão: 15 
SUGESTÕES PARA DISCUSSÃO DOS FUTUROS EDITAIS DO NPGAU PARA IMPRESSÃO DE 
LIVROS, elaborado pela Comissão a partir dos desafios, dúvidas e discussões que sugiram nesta 
segunda seleção de propostas, compartilhando suas impressões e sugestões que podem ser melhor 
explicadas e detalhadas nos futuros editais, entendendo que a coleção de livros do NPGAU está em 
processo de implantação e é uma experiência de aprendizagem para todos do Programa. O 20 
Colegiado acatou as sugestões da Comissão, que serão consideradas na elaboração da próxima 
chamada de livros. Continuando, a Profa. Renata Marquez apresentou a Ata da Reunião da 
Comissão Editorial realizada em 18 de novembro de 2021, às 10h30, por videoconferência, com o 
parecer e a indicação das propostas selecionadas, que foi aprovada por unanimidade pelo 
Colegiado. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar apresentou o balanço dos recursos 25 
disponibilizados em sua gestão para a impressão de livros, considerando o resultado das chamadas 
regulares e a aprovação, pelo Colegiado, da impressão de uma coleção especial com livros contendo 
a produção dos pesquisadores que tiveram o reconhecimento de Notório Saber em Arquitetura e 
Urbanismo aprovado pelo NPGAU - Mestre Joelson Ferreira de Oliveira e Mestre Rosivaldo Ferreira 
da Silva [Cacique Babau], e a impressão, em uma edição especial, da íntegra da tese de doutorado 30 
da Profa. Fernanda Borges de Moraes, como forma de homenagem à Professora, falecida em 2019. 
Considerando a disponibilidade de recursos do NPGAU, foram selecionados para impressão todas 
as propostas selecionadas pela Comissão Editorial, a saber: Chamada Interna NPGAU 02/2021 – 
IMPRESSÃO DE LIVROS DOCENTES: Novas notações sobre a cultura arquitetônica em Minas 
Gerais no século XVIII e seus agentes culturais: engenheiros militares, mestres de obras e 35 
arquitetos, de André Guilherme Dornelles Dangelo. Chamada Interna NPGAU 03/2021 – 
IMPRESSÃO DE LIVROS DISCENTES: 1. Os mundos entre nós: cinema e produção do espaço, de 
Felipe Carnavalli De Brot. 2. Cidade Tombada, Territórios Tomados: Patrimônio Cultural, Mineração 
e Luta Social em Mariana-MG, de Flora D'El Rei Lopes Passos. 3. Por práticas emancipatórias no 
planejamento urbano, de Daniele Nunes de Britto Marangoni. 4. Crônicas da Drenagem Urbana 40 
em Belo Horizonte: novos caminhos em meio a velhas práticas, de Cristiane Borda Pinheiro. 5. 
Arquitetura da CARPE, de Geraldo Ângelo Silva. Será solicitado aos autores o envio do arquivo de 
seus originais para o início dos trabalhos de revisão ortográfica e diagramação, com a perspectiva de 
publicação dos livros ainda em 2021. 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 45 
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, 22 de novembro 
de 2021. 


