
Ata da 10ª/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 8 de 
novembro de 2021, às 14h, por videoconferência. Compareceram os seguintes membros do 
Colegiado: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (Coordenadora) e André Guilherme 
Dornelles Dangelo (Subcoordenador). Representantes Docentes: Titulares: Professores Doutores 5 
Altamiro Sérgio Mol Bessa, Ana Paula Baltazar dos Santos e Renata Moreira Marquez. 
Representante Discente: Titular: Mestranda Renata Nogueira Morais Costa. Constatado quorum, a 
Profa. Raquel Garcia Gonçalves iniciou a reunião agradecendo a confiança depositada em sua 
eleição para a Coordenação do NPGAU e afirmando que contava com o apoio do Colegiado no 
decorrer de sua gestão. Agradeceu aos Profs. Ana Paula Baltazar e Altamiro Bessa pelo trabalho 10 
árduo desenvolvido na gestão anterior, em um momento singular que a pós-graduação está 
vivenciando, e sua confiança e, ao mesmo tempo, responsabilidade em dar continuidade a esse 
trabalho. O Prof. Altamiro Bessa agradeceu à Profa. Ana Paula Baltazar pela parceria na condução 
da coordenação, destacando seu espírito público e dedicação, e relatando ter sido muito tranquilo 
dividir a gestão do NPGAU com a Professora e com os membros do Colegiado. Agradeceu à 15 
Secretária Maria Paula e afirmou ter certeza que a Profa. Raquel Garcia vai fazer uma excelente 
coordenação, dando boas vindas à Professora. A Profa. Ana Paula Baltazar se colocou à disposição 
da nova gestão para ajudar no que for preciso, agradeceu à Secretária Maria Paula, e destacou o 
espírito coletivo do Colegiado e a divisão de trabalho entre as várias Comissões que foram 
designadas ao longo de sua gestão para cuidar das mais diversas demandas. Em seguida, a Profa. 20 
Raquel Garcia colocou em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata 
da 9ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 18/10/2021. Continuando, 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 Dissertação de Maura Helena 
Kupidlowsky Fernandes, cujo trabalho intitulado Retrofit: a reintegração de imóveis disfuncionais na 25 
dinâmica urbana no centro de Belo Horizonte foi apresentado no dia 20 de outubro de 2021, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Roberto Eustaáquio dos Santos (EA-UFMG) e 
Lucia Zanin Shimbo (IAU-USP). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Marina 
Lima de São José, cujo trabalho intitulado A necropolítica nos territórios minerários em Minas Gerais 30 
foi apresentado no dia 21 de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-
UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG) e Tatiana Ribeiro de Souza (UFOP). O 
Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Pedro Henrique Cícero Ferreira, cujo 
trabalho intitulado AS PLATAFORMAS DIGITAIS NA PRODUÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA: 35 
Uma análise urbanística do Airbnb em cidades brasileiras foi apresentado no dia 27 de outubro de 
2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores 
Doutores Daniel Medeiros de Freitas (orientador - EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho 
(FACE-UFMG) e Bianca Margarita Damin Tavolari (INSPER). O Colegiado homologou a Ata de 
Defesa de Dissertação de Paula de Souza Carmo Lobato, cujo trabalho intitulado Modos de ler, 40 
modos de desaprender: os livros e o ensino de arquitetura no Brasil foi apresentado no dia 29 de 
outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 
Professores Doutores Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG), Eduardo Costa (USP) e 
Gabriela Leandro Pereira (UFBA) e Doutor Bruno Moreschi (USP). O Colegiado homologou a Ata do 
Exame de Qualificação de Doutorado de Rudner Fabiano Lopes, cujo trabalho intitulado 45 
Remodelamentos no ensino e no aprendizado de arquitetura frente às novas tecnologias digitais para 
projetos foi apresentado no dia 28 de setembro de 2021 por videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-
UFMG), Renato César Ferreira de Souza (EA-UFMG) e Fernanda Fonseca de Melo Coelho (IFMG). 
O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Doutorado de Alexandre Mesquita 50 
Silva Bomfim, cujo trabalho intitulado Espaço gamer: habitando imaginários foi apresentado no dia 
22 de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta 
pelos Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos 
(EA-UFMG) e Sérgio Nesteriuk Gallo (Universidade Anhembi Morumbi). O Colegiado homologou a 
Ata do Exame de Qualificação de Doutorado de Valéria Sávia Tomé França, cujo trabalho intitulado 55 
A produção da pintura de quadratura em Vila Rica e arredores entre 1750 e 1830: cultura artística, 
circularidade cultural e agentes da produção pictórica foi apresentado no dia 29 de outubro de 2021 
por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 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). O 60 
Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Doutorado de Danilo Caporalli Barbosa, 



cujo trabalho intitulado Os ambientalismos chineses foi apresentado no dia 4 de novembro de 2021 
por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos 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-65 
UFMG). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Mestrado de Thais Matos 
Moreno cujo trabalho intitulado Melhorias habitacionais, mulheres e o sistema de crédito: a vida 
cotidiana mediada pela expropriação financeira? foi apresentado no dia 19 de outubro de 2021, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora composta pelos Professores Doutores 
Silke Kapp (orientador - EA-UFMG), Thiago Canettieri de Mello e Sá (EA-UFMG) e Sibelle Cornélio 70 
Diniz (FACE-UFMG). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Mestrado de 
Fernanda Lima Bandeira de Mello cujo trabalho intitulado Campo arquitetônico enquanto produtor 
da mercadoria cidade: Dos processos de legitimação do projeto CSUL Lagoa dos Ingleses foi 
apresentado no dia 29 de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora composta pelos Professores Doutores João Bosco Moura Tonucci Filho (orientador - 75 
FACE-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-
UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E 
QUALIFICAÇÕES. O Colegiado referendou a alteração da Comissão Examinadora de Defesa de 
Tese de Eveline Prado Trevisan, que passou a ser composta pelos Professores Doutores Altamiro 
Sérgio Mol Bessa (orientador – EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Leôncio José 80 
Gomes Soares (FAE-UFMG), Juliane Corrêa (FAE-UFMG) e Doutores Marcelo Cintra do Amaral 
(Movimento Nossa BH) e Marcos Fontoura de Moura (BHTRANS). O Colegiado referendou a 
alteração da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Ana Paola da Silva Alves, que passou 
a ser composta pelos Professores Doutores Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves 
(orientadora – EA-UFMG), Tiago Castela (Coorientador – Universidade de Coimbra), Paula Barros 85 
(EA-UFMG), Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG), Izabella Galera (UFPE) e Alexandra 
Nascimento (Centro Universitário UNA). O Colegiado referendou a aprovação da Comissão 
Examinadora de Defesa de Tese de Luiz Divino Maia, cujo trabalho intitulado O Lindeia de seus 
precursores: lembranças da paisagem, dos lugares e das “lutas” de um bairro de Belo Horizonte será 
apresentado no dia 26 de novembro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: 90 
Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador – EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves 
(EA-UFMG), Elisa Maria Amorim Vieira (FALE-UFMG), Érica Renata de Souza (FAFICH-UFMG), 
Fernanda Alves de Brito Bueno (UFOP) e Gilbert Daniel da Silva (PBH). O Colegiado aprovou a 
designação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Maria Emília Senra Toledo, 
cujo trabalho intitulado Saber-fazer e experiência na construção será apresentado no dia 14 de 95 
dezembro de 2021, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras 
Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), Elisângela de Almeida Chiquito (EA-
UFMG) e Simone Parrela Tostes (IFMG). O Colegiado aprovou a designação da Comissão 
Examinadora de Defesa de Dissertação de Alice Rennó Werner Soares, cujo trabalho intitulado 
Interfaces sócio-espaciais no MST: refletindo a partir das contradições será apresentado, em data a 100 
ser agendada, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos 
(orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Jade Percassi (Universidade Estadual de São 
Paulo). O Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado 
de Edgardo Moreira Neto, cujo trabalho intitulado A cultura da autoria como entrave colaborativo: 
Um estudo sobre a projetação arquitetônica em Belo Horizonte será apresentado no dia 15 de 105 
dezembro de 2021 por meio de videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - EA-UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-
UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG) e Renata Alves Siqueira (DPP-UFMG). O Colegiado 
decidiu encaminhar alerta à orientadora e ao estudante que, para a defesa da tese, são necessários 
dois membros externos à UFMG, e a instituição de vínculo da Dra. Renata Alves Siqueira é a própria 110 
UFMG. O Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado 
de André Siqueira de Mendonça, cujo trabalho intitulado Interfaces para produção autônoma dos 
grupos sócio-espaciais em Ribeirão do Eixo será apresentado, em data a ser agendada, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - EA-UFMG), 
Roberto Luís de Melo Monte-Mór (FACE-UFMG) e Eduardo Viana Vargas (FAFICH-UFMG). ITEM 3. 115 
REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Aproveitamento de Estudos. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela mestranda Ana Luara Souza 
Vargas, com a anuência de sua orientadora, Profa. Rita Velloso, referente à seguinte disciplina 
cursada como aluna especial do Programa de Pós-graduação em Arquitetura da USP anteriormente 
ao seu ingresso no NPGAU: Cultura, arquitetura e cidade na América Latina - AUH5870-2/2, 120 
135horas/09 créditos, cursada no 1/2021 com aproveitamento A de conceito. O Colegiado aprovou o 
requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela mestranda Fabiana Soares Leme, 



com a anuência de sua orientadora, Profa. Renata Marquez, referente à seguinte disciplina cursada 
em regime de “disciplina isolada” junto ao NPGAU anteriormente ao seu ingresso no curso de 
mestrado: Tópicos em arquitetura e urbanismo (15 h): Imagem etc.: conversas em torno da 125 
fotografia, ARQ821, 15 horas/01 crédito, cursada no 2/2019 com aproveitamento de 90 pontos, 
conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pela 
doutoranda Gabriela Campelo Aragão Bittencourt, com a anuência de sua orientadora, Profa. 
Natacha Rena, referente à seguinte disciplina cursada como aluna regular do curso de Mestrado do 
Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da EA/UFMG: 130 
Tópicos em bens culturais, tecnologia e território I: Espaço, técnica, informação, o território e as 
variáveis do período histórico atual, ACP809, 30 horas/02 créditos, cursada no 2/2019 com 
aproveitamento de 100 pontos, conceito A. O Colegiado indeferiu o requerimento da estudante 
relativo à disciplina do curso de graduação ACR025 – Tópicos em análise crítica e histórica da 
arquitetura e urbanismo: Turma geopolítica e território. O Colegiado aprovou o requerimento de 135 
Aproveitamento de Estudos encaminhado pela doutoranda Isadora Carraro Tavares Monteiro, com 
a anuência de sua orientadora, Profa. Renata Marquez, referente às seguintes disciplinas cursadas 
como aluna regular do curso de Mestrado do NPGAU: Tópicos em arquitetura e urbanismo I & II: 
Leituras Demo-cráticas da Produção do Espaço-Experiências, Imagens, Narrativas, ARQ821 & 822, 
totalizando 45 horas/03 créditos, cursada no 1/2018 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. 140 
Teoria crítica da produção do espaço arquitetônico, PRJ811, 45 horas/03 créditos, cursada no 1/2018 
com aproveitamento de 100  pontos, conceito A. O Colegiado aprovou o requerimento de 
Aproveitamento de Estudos encaminhado pelo doutorando Marcel Claudio Sant’Ana, com a 
anuência de seu orientador, Prof. Monte-Mór, referente às seguintes disciplinas cursadas como aluno 
regular do curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e 145 
Recursos Hídricos da EE/UFMG: Tópicos em arquitetura e urbanismo (15H): Regulação ambiental do 
espaço urbano, ARQ821, 15 horas/01 crédito, cursada no 1/2019 com aproveitamento de 80 pontos, 
conceito B. Discussões metodológicas: Pesquisa sócio-espacial de viés propositivo, PRJ821, 30 
horas/02 créditos, cursada no 2/2018 com aproveitamento de 95 pontos, conceito A. Métodos de 
análise espacial, CRT824, 60 horas/04 crédito, cursada no 2/2018 com aproveitamento de 85 pontos, 150 
conceito B. O Colegiado indeferiu o requerimento do estudante relativo à disciplina 
Geoprocessamento e modelagem paramétrica – URB809, cursada no 2/2019 com nota 70, conceito 
C, conforme previsto no Regulamento do NPGAU que estabelece o mínimo de 80 pontos/conceito B 
para o aproveitamento de disciplinas. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de 
Estudos encaminhado pelo doutorando Maurício Henriques Velasco, com a anuência de sua 155 
orientadora, Profa. Raquel Garcia, referente à seguinte disciplina cursada como aluno regular do 
curso de Mestrado do NPGAU: Arquiteturas da insurreição, ACR826, 45 horas/03 créditos, cursada 
no 1/2019 com aproveitamento de 97 pontos, conceito A. O Colegiado indeferiu o requerimento do 
estudante relativo à disciplina Estágio Docência (45H), considerando que o NPGAU não possui 
norma específica para o aproveitamento de estágio docência. O Colegiado deve discutir o assunto 160 
em breve e será sugerido ao estudante reenviar sua solicitação caso haja uma decisão favorável a 
respeito da questão. O Colegiado solicitou a inclusão do assunto como ponto de pauta da 
Assembleia de docentes do NPGAU que vai discutir a atualização do Regulamento do Programa. O 
Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de Estudos encaminhado pelo doutorando 
Pablo Ariel Escudero, com a anuência de sua orientadora, Profa. Vanessa Brasileiro, no limite de 165 
08 créditos estabelecido no Regulamento do NPGAU, referente às seguintes disciplinas cursadas 
como aluno regular do curso de Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico 
da Universitat Politècnica de València: Teoría e Historia de la conservación, 32319, 05 créditos, 
cursada com aproveitamento de 9,5 pontos. Criterios de Intervención: De la Teoría a la Práctica, 
30154, 04 créditos, cursada com aproveitamento de 9,0 pontos. Cultura e historia de la arquitectura, 170 
32320, 04 créditos, cursada com aproveitamento de 9,3 pontos. Técnicas Constructivas y Materiales 
para la Conservación, 32322, 04 créditos, cursada com aproveitamento de 9,4 pontos. Técnicas de 
intervención, 30127, 10 créditos, cursada com aproveitamento de 9,9 pontos. O Colegiado indeferiu o 
requerimento do doutorando Liszt Vianna Neto relativo à disciplina Estágio Docência (45H), cursada 
no seu pós-doutoramento junto ao NPGAU no 2/2020 pelo mesmo motivo anteriormente deliberado 175 
pelo Colegiado. B) Produção Acadêmica. O Colegiado aprovou os requerimentos de produção 
acadêmica encaminhados pelo doutorando Edgardo Moreira Neto referente aos seguintes artigos: (i) 
MOREIRA NETO, Edgardo; MALARD, Maria Lucia; SIQUEIRA, Renata Alves. O Plano de 
Requalificação do ICBUFMG: Uma Experiência Participativa de Projeto e Arquitetura. VI 
ENANPARQ, Brasília, 2020. (ii) MOREIRA NETO, Edgardo. Uma Análise da Ocupação Territorial ao 180 
Longo do Tempo no Campus Pampulha Da UFMG: Caso do Sistema Básico do ICB. UIA, Rio de 
Janeiro, 2021. C) Prorrogação de prazo. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 
solicitação do mestrando Daniel Henrique Souza Taranto de prorrogação do prazo de defesa de 



dissertação até 31/01/2022, justificada por motivos de saúde. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação do Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa para a prorrogação do prazo para a 185 
defesa de tese de sua orientanda Eveline Prado Trevisan até 03/12/2021 em razão da agenda dos 
membros da banca examinadora. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da 
mestranda Alice Rennó Werner Soares de prorrogação do prazo de defesa de dissertação até 
31/12/2021, justificada pela necessidade de mais tempo para finalização do trabalho. O Colegiado 
aprovou, em caráter excepcional, a solicitação do mestrando André Siqueira de Mendonça de 190 
prorrogação do prazo de apresentação de sua qualificação até 17/12/2021, justificado pela 
necessidade de mais tempo para tratamento da grande quantidade de material empírico coletado em 
sua pesquisa, 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 do mestrando Emídio Dias Maciel e Souza de prorrogação do prazo de apresentação de 195 
sua qualificação até 31/01/2022, justificado por motivos de saúde, 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 do mestrando Tiago Amaral da Silva de 
prorrogação do prazo de defesa de dissertação até 29/04/2022, justificado pelos impactos negativos 
causados pela pandemia do CoViD-19 à sua pesquisa. D) Desligamento do curso de Doutorado. 200 
O Colegiado acatou a comunicação do estudante Marcus César Martins da Cruz de desligamento 
do curso de Doutorado conforme termos da correspondência eletrônica encaminhada em 
04/11/2021. ITEM 4. DISCUSSÃO DO EXAME DE SELEÇÃO 2022. O Colegiado iniciou as 
discussões do Exame de Seleção para entrada no 2º semestre letivo de 2022 com a abertura de 15 
vagas ao Doutorado e 25 vagas ao Mestrado. O Colegiado decidiu estabelecer que o processo 205 
seletivo deveria ocorrer no período de abril a julho de 2022 de modo a não sobrepor com o possível 
período de férias da UFMG. Embora o calendário de 2022 ainda não tenha sido divulgado, a 
expectativa é de que o primeiro semestre letivo ocorra a partir do final de março/início de abril até 
final de julho/início de agosto. Com relação ao Edital de Seleção, o Colegiado decidiu manter o 
mesmo processo avaliativo e aprovou as seguintes alterações em relação ao Edital de 2021: (i) 210 
Exame de proficiência em inglês: Retirar a obrigatoriedade de o exame ser realizado exclusivamente 
na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, passando a aceitar certificados de 
exames realizados em todas as áreas do conhecimento. Substituir a expressão: “Para a 
comprovação de proficiência em inglês, o(a) candidato(a) pode apresentar um dos seguintes 
certificados” por “Para a comprovação de proficiência em inglês, o(a) candidato(a) deve apresentar 215 
um dos seguintes certificados” e retirar o condicionante: desde que obtidos em data posterior a três 
anos antes do término das inscrições, mantendo apenas a exigência de a data de validade do exame 
ser explícita e vigente até o último dia de inscrições. (ii) Avaliação qualitativa da trajetória acadêmica 
e profissional: alterar o texto do Edital 2021 para: “A avaliação considerará a pertinência da trajetória 
do(a) candidato(a) para a execução do projeto apresentado nos quesitos clareza e objetividade 220 
(40%); e adequação da relação entre a formação acadêmica e profissional, a produção acadêmica e 
profissional e a temática proposta para o doutorado (60%)”. O Colegiado solicitou à Secretária que 
elaborasse uma minuta de calendário e de Edital para observações/sugestões dos membros do 
Colegiado e posterior envio à Pró-Reitoria de Pós-graduação, a tempo de ser divulgado ainda em 
dezembro de 2021. ITEM 5. DISCUSSÃO SOBRE EDITAL PARA SELEÇÃO DOCENTE 225 
PERMANENTE. A Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos apresentou a situação atual em termos de 
relação percentual entre professores permanentes e colaboradores do NPGAU, que, segundo os 
critérios de avaliação da CAPES não pode ser superior a 30%, e a perspectiva desse quadro com a 
expectativa de mudança de credenciamento dos professores permanentes recentemente 
aposentados e em vias de se aposentarem (realçados em cor nas tabelas abaixo). A Professora 230 
destacou também o critério da avaliação da CAPES que determina um máximo de 30% do corpo 
docente permanente com participação em outros programas ou propostas de APCN, até o limite de 3 
programas.  
 

Quadro Atual 235 
PERMANENTES 

1. Altamiro Sérgio Mol Bessa 

2. Ana Paula Baltazar dos Santos 

3. André Guilherme Dornelles Dangelo 

4. Celina Borges Lemos 

5. Denise Morado Nascimento 



6. Elisângela de Almeida Chiquito Martins 

7. Flávio de Lemos Carsalade (2 programas) 

8. Frederico Canuto 

9. José dos Santos Cabral Filho 

10. Jupira Gomes de Mendonça 

11. Marcela Silviano Brandão Lopes 

12. Maria Lúcia Malard 

13. Paula Barros 

14. Natacha Silva Araújo Rena (2 programas) 

15. Raquel Garcia Gonçalves 

16. Renata Moreira Marquez 

17. Renato César Ferreira de Souza 

18. Rita de Cássia Lucena Velloso 

19. Roberto Eustaáquio dos Santos 

20. Roberto Luís de Melo Monte-Mór (2 programas) 

21. Rogério Palhares Zschaber de Araújo 

22. Silke Kapp 

23. Vanessa Borges Brasileiro 

COLABORADORES (17,86%) 

1. Carlos Antônio Leite Brandão 

2. Daniel Medeiros de Freitas 

3. João Bosco Moura Tonucci Filho (2 programas) 

4. Maurício José Laguardia Campomori 

5. Stéphane Huchet (2 programas) 

 
Cenário anunciado 

PERMANENTES 240 

1 Altamiro Sérgio Mol Bessa 

2 Ana Paula Baltazar dos Santos 

3 André Guilherme Dornelles Dangelo 

4 Celina Borges Lemos 

5 Denise Morado Nascimento 

6 Elisângela de Almeida Chiquito Martins 

7 Flávio de Lemos Carsalade 

8 Frederico Canuto 

9 Marcela Silviano Brandão Lopes 
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O Colegiado discutiu a questão e decidiu lançar edital para a seleção de uma vaga para 
credenciamento de docente permanente, solicitando à Profa. Ana Paula Baltazar redigir um esboço 
do texto com o perfil pretendido para essa vaga e solicitou à Secretaria repassar aos membros do 245 
Colegiado uma minuta de edital com os mesmos termos do último edital para discussão na próxima 
reunião. ITEM 6. DISCUSSÃO SOBRE NORMALIZAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES. O 
Colegiado discutiu sobre a necessidade de elaboração de um template próprio do NPGAU com a 
normalização de suas teses e dissertações, com a possibilidade de mudança de enquadramento das 
normas ABNT, com a criação de alternativas para pontos não fixos das normas, sem prejuízo das 250 
informações nelas exigida. O Colegiado decidiu pela criação de uma comissão para trabalhar essa 
questão composta pelas Professoras Ana Paula Baltazar dos Santos, Renata Moreira Marquez e 
Celina Borges Lemos. Será feito o convite à Profa. Celina Borges, ressaltando que a Comissão terá 
um prazo alargado para apresentação de resultados. ITEM 7. OUTROS ASSUNTOS. A) Auxílio 
financeiro para o Seminário Projetar. A Profa. Raquel Garcia informou que a mestranda Carolina 255 
Pereira Rosa de Sousa encaminhou solicitação de auxílio financeiro para reembolso da taxa de 
inscrição no 10º Projetar 21 Lisboa, que será realizado no período de 16 a 19 de novembro próximo. 
A Professora esclareceu que o prazo para a chamada de auxílio financeiro para atividades previstas 
para novembro já se encerrou, mas o resultado da submissão de artigos foi divulgado pela comissão 
organizadora do evento após o prazo dessa chamada. A Profa. Ana Paula Baltazar disse que vários 260 
estudantes e professores tiveram artigos aprovados no seminário e sugeriu a aprovação de uma 
chamada extraordinária de auxílios especificamente para o evento. Após debate sobre a sugestão, o 
Colegiado aprovou a divulgação de chamada extraordinária para o pagamento de reembolso da taxa 
de inscrição no 10º Projetar, para professores e alunos regularmente matriculados no NPGAU na 
data do evento. B) Comissão de Gestão do PROEX/CAPES e Comissão de Bolsas de Estudos. 265 
Considerando a eleição de nova coordenação do NPGAU o Colegiado aprovou a alteração na 
composição das seguintes Comissões: Comissão de Gestão do Programa de Excelência Acadêmica 
– CG/PROEX – CAPES, que passa a ser composta pelos seguintes membros: Coordenadora: 
Professora Doutora Raquel Garcia Gonçalves. Subcoordenador: Professor Doutor André Guilherme 
Dornelles Dangelo. Representantes Docentes: Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa 270 
(Titular) e Ana Paula Baltazar dos Santos (Suplente). Representantes Discentes: Doutoranda Alba 
Nélida de Mendonça Bispo (Titular) e Mestranda Isabela Oliveira Izidoro (Suplente). Comissão de 



Distribuição de Bolsas de Estudos – 2º semestre letivo de 2021 a 1º semestre letivo de 2022, que 
passa a ser composta pelos seguintes membros: Subcoordenador do NPGAU: Professor Doutor 
André Guilherme Dornelles Dangelo. Representante Docente: Professor Doutor Altamiro Sérgio Mol 275 
Bessa. Representantes Discentes: Valéria Sávia Tomé França (Titular) e Manfredo Frederico Felipe 
Hoppe (Suplente). C) Chamada de Livros/2021. Nesse momento, considerando ser parte 
interessada no assunto, o Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo pediu licença para se retirar da 
reunião. A Profa. Renata Marquez, membro da Comissão Editorial de seleção dos originais a serem 
impressos no âmbito das Chamadas Internas NPGAU 02, 03 e 04/2021, informou que a Comissão 280 
necessita de um prazo maior para fazer a leitura dos originais inscritos e para emissão de seu 
parecer para a deliberação do Colegiado. Sugeriu que o resultado fosse apresentado pela Comissão 
em 22 de novembro e discutido em reunião do Colegiado convocada para essa mesma data em 
caráter extraordinário e com pauta única. O Colegiado aprovou a sugestão. Em seguida, a Profa. 
Renata Marquez apresentou, para discussão e sugestões do Colegiado, situações não previstas nas 285 
chamadas, recomendando, inclusive, a revisão do texto das próximas chamadas para minimizar 
essas situações. A Profa. Renata Marquez comentou que, com relação à chamada de livros 
publicados por docentes, as duas inscrições não atendem o limite mínimo de palavras estabelecido 
nas chamadas. O Colegiado deliberou que a Comissão fizesse a classificação dos originais inscritos, 
ficando a critério do Colegiado selecionar os trabalhos que serão impressos. Outra dúvida levantada 290 
pela Comissão foi com relação ao número de exemplares que poderão ser impressos frente à 
disponibilidade de recursos do NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar disse que o NPGAU tem 
recursos garantidos junto à gráfica e aos revisores ortográficos e de diagramação para a impressão 
de nove livros. Lembrou que o Colegiado já havia aprovado a edição de dois livros com a produção 
dos pesquisadores que foram indicados pelo NPGAU para o reconhecimento em Notório Saber em 295 
Arquitetura e Urbanismo - Mestre Joelson Ferreira de Oliveira e Mestre Rosivaldo Ferreira da Silva 
[Cacique Babau] -, sob a forma de uma coleção especial do selo ngau, e que o livro do Mestre 
Joelson já está em estágio avançado para publicação. O Colegiado decidiu discutir a questão do 
número de livros a serem impressos nas chamadas a partir do parecer da Comissão Editorial com a 
classificação dos originais inscritos. Foi aprovada a expedição de um Segundo Adendo às Chamadas 300 
de Livros 02, 03 e 04/2021, com a alteração do calendário de divulgação do resultado para o dia 22 
de novembro de 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 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, 8 de novembro de 2021. 305 


