
Ata da 11ª/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 6 de 
dezembro 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 
Ana Paula Baltazar dos Santos e Renata Moreira Marquez. Suplente: Professora Doutora Celina 
Borges Lemos. Representante Discente: Suplente: Mestrando Fernando da Silva Soares. 
Justificaram ausência, o Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa e a Mestranda Renata Nogueira Morais 
Costa. Constatado quorum, a Profa. Raquel Garcia Gonçalves iniciou a reunião colocando em 
discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foram aprovadas a Ata da 10ª/2021 reunião 10 
do Colegiado, realizada em 08/11/2021, e a Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado, 
realizada em 22/11/2021. 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 as 
Atas de Defesa de Tese de: Ana Paola da Silva Alves, cujo trabalho intitulado PARADOXOS EM 
TORNO DA EDUCAÇÃO URBANA: relações entre cidadania e construção do espaço público na 15 
cidade de Belo Horizonte foi apresentado no dia 24 de novembro de 2021, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Raquel Garcia 
Gonçalves (orientadora – EA-UFMG), Tiago Castela (Coorientador – Universidade de Coimbra), 
Paula Barros (EA-UFMG), Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG), Izabella Galera (UFPE) e 
Alexandra Nascimento (Centro Universitário UNA). Fábio Abreu de Queiroz, cujo trabalho intitulado 20 
Excepcional: processos de design, arquitetura contemporânea e edifícios de apartamentos na cidade 
de São Paulo foi apresentado no dia 26 de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela 
Comissão Examinadora constituída pelos 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 25 
(EA-UFMG) e Camila Marques Zyngier (IBMEC). Guilherme Nunes de Vasconcelos, cujo trabalho 
intitulado Atmospheres of Immersion: Designing and Experiencing in Architecture and Virtual Reality 
foi apresentado no dia 28 de outubro de 2021, por videoconferência, com “Aprovação condicionada à 
entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias” pela 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho 30 
(orientador – EA-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. Em 22/11/2021, o orientador, Prof. José dos 
Santos Cabral Filho, encaminhou declaração atestando que o estudante realizou as correções 
solicitadas pela Comissão Examinadora na versão final da tese. Laura Fonseca de Castro, cujo 35 
trabalho intitulado Deslegitimar, atualizar, vulgarizar: O desvio como método de transformação 
material, narrativa e performática de espacialidades urbanas foi apresentado no dia 26 de outubro de 
2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores 
Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora – EAUFMG), Thiago Canettieri de Mello e Sá 
(EA-UFMG), Paola Berenstein Jacques (UFBA), Guilherme Teixeira Wisnik (USP) e Fernando Freitas 40 
Fuão (UFRGS). Leonardo Izoton Braga, cujo trabalho intitulado Metamorfoses da experiência 
urbana entre a modernidade, o arcaico e o contemporâneo foi apresentado no dia 25 de outubro de 
2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 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 45 
Baptista (IP-UFF) e Carlos Roberto Monteiro de Andrade (IAU-USP). Luna Esmeraldo Gama Lyra, 
cujo trabalho intitulado Espaços de cozinhar: mulheres, colonialidade e resistências coletivas a partir 
do trabalho de cuidado foi apresentado no dia 27 de outubro de 2021, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Silke Kapp 
(orientadora – EA-UFMG), Sibelle Cornélio Diniz (FACE-UFMG), Gabriela Leandro Pereira (FAU-50 
UFBA), Rossana Brandão Tavares (EAU-UFF), Diana Helene Ramos (FAU-UFAL) e Dra. Mariana de 
Moura Cruz (NPGAU-UFMG). O Colegiado homologou as Atas de Defesa de Dissertação de: 
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 foi apresentado 
no dia 25 de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora 55 
constituída pelos Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), 
Frederico de Paula Tofani (EA-UFMG), Marcos Olender (UFJF) e Ethel Pinheiro Santana (PROARQ-
UFRJ). Luiz Felipe Velloso Leal, cujo trabalho intitulado Abordagem sócio-espacial: rumo a 
assessoria problematizadora foi apresentado no dia 9 de novembro de 2021, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Marcela Silviano 60 
Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Karina 



Oliveira Leitão (FAU-USP). 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 foi apresentado no dia 19 de 
outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos 
Professores Doutores Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Elisângela de 65 
Almeida Chiquito (EA-UFMG), Wellington Cançado Coelho (EA-UFMG) Guilherme Teixeira Wisnik 
(FAU-USP) e Zoy Anastassakis (ESDI-UFRJ). O Colegiado homologou as Atas de Qualificação de 
Mestrado de Ana Paula Pitzer Angelo, cujo trabalho intitulado Até que a palavra morar faça sentido 
foi apresentado no dia 30 de novembro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão 
Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - 70 
EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG) e Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG). 
Caroline Cristiane Rocha, cujo trabalho intitulado Processos participativos no planejamento 
metropolitano: os LUMEs como método colaborativo foi apresentado no dia 26 de novembro de 2021, 
por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores 
Doutores Roberto Luís de Melo Monte-Mór (orientador - FACE-UFMG), Clarice de Assis Libânio (EA-75 
UFMG), Junia Maria Ferrari de Lima (EA-UFMG) e Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG). 
Erick Aparecido de Lacerda, cujo trabalho intitulado Expansão urbana em Divinópolis-MG: Ideias, 
práticas e agentes foi apresentado no dia 28 de outubro de 20201, por videoconferência, e 
“Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Elisângela de 
Almeida Chiquito (orientadora - EA-UFMG), Celina Borges Lemos (EA-UFMG) e Carolina Pescatori 80 
Candido da Silva (UnB). Mariana Almeida Ventura, cujo trabalho intitulado Outorga onerosa do 
direito de construir na RMBH: Planejamento, regulamentação e aplicação foi apresentado no dia 28 
de outubro de 2021, por videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída 
pelos Professores Doutores Rogério Palhares Zschaber de Araújo (orientador - FACE-UFMG), 
Natália Aguiar Mol (EA-UFMG) e João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG). ITEM 2. 85 
HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado aprovou a composição da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de Camila Matos 
Fontenele, cujo trabalho intitulado Narrar a cidade: fabulação do espaço e espaços de fabulação na 
pesquisa sócio-espacial será apresentado no dia 17 de dezembro de 2021, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora – 90 
EA-UFMG), Renata Moreira Marquez (EA-UFMG), Gabriela Leandro Pereira (UFBA) e Carla Ludmila 
Maia Martins (Centro Universitário UNA) e Doutora Lila Silva Foster (UnB). O Colegiado aprovou a 
composição da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Elisa Porto Marques, cujo 
trabalho intitulado Da miragem à moradia: experiência cotidiana da natureza será apresentado no dia 
27 de janeiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 95 
Rita de Cássia Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-
UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG)  e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-
UFMG). Colegiado referendou a alteração da Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado 
de Edgardo Moreira Neto, que passou a ser composta pelos Professores Doutores Maria Lucia 
Malard (orientadora - EA-UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Flávio de Lemos 100 
Carsalade (EA-UFMG), Roxane Sidney Resende de Mendonça (IFMG-Santa Luzia) e Doutora 
Renata Alves Siqueira (DPP-UFMG). O Colegiado aprovou a composição da Comissão Examinadora 
de Qualificação de Doutorado de Ana Carolina Maria Soraggi, cujo trabalho intitulado Relações 
intergovernamentais nas políticas de urbanização de assentamentos precários: um estudo sobre o 
PAC-UAP em Belo Horizonte será apresentado perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 105 
Jupira Gomes de Mendonça (orientadora - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), 
Carlos Alberto Rocha (PUC MG) e Madianita Nunes da Silva (UFPR). O Colegiado homologou a 
aprovação da composição das Comissões Examinadoras de Qualificação de Mestrado de: Carolina 
de Oliveira Almeida cujo trabalho intitulado A leitura do lugar como inserção e representação 
política na produção do espaço urbano será apresentado no dia 14 de dezembro de 2021, por 110 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Denise Morado Nascimento 
(orientadora - EA-UFMG), Luis Renato Bezerra Pequeno (UFC) e Bruno Pinheiro Wanderley Reis 
(FAFICH-UFMG). Júlia Carvalho Passos cujo trabalho intitulado Reverberações sócio-espaciais de 
práticas do comum na Vila das Antenas será apresentado no dia 20 de janeiro de 2022, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Paula Barros (orientadora - 115 
EA-UFMG), Adriana Sansão Fontes (PROURB/FAU-UFRJ) e Doutora Mariana de Moura Cruz 
(NPGAU/EA-UFMG). Maria Luiza Conrado de Niemeyer Soares Carneiro Chaves cujo trabalho 
intitulado A potencialidade da experiência do carnaval de rua na contracorrente da espetacularização 
urbana será apresentado no dia 17 de janeiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professoras Doutoras Paula Barros (orientadora - EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves 120 
(EA-UFMG) e Marcos Felipe Sudré Saidler (EA-UFMG). O Colegiado aprovou a composição da 
Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de Isabela Oliveira Izidoro cujo trabalho 



intitulado Ciências do rio será apresentado no dia 12 de janeiro de 2022, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professoras Doutoras Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-
UFMG), Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG) e Zoy Anastassakis (ESDI-UERJ). ITEM 3. 125 
OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 1/2022. O Colegiado aprovou a seguinte oferta de disciplinas 
para o 1º semestre letivo de 2022: 

Disciplina Professor/a 
Código/ 
Turma 

Carga 
Horária/ 
Créditos 

Dia da 
Sema
na 

Calendário Horário 

Discussões metodológicas: Historiografia 
da arquitetura 

Roberto 
Eustaáquio 

PRJ823/A 15h/01 3ª 
Abril: 12,19,26 
Maio:3 

14h às 
18h 

Discussões metodológicas :Introdução à 
abordagem de Pierre Bourdieu 

Denise 
Morado 

PRJ820/A 15h/01 4ª 
Abril: 13,20,27 
Maio: 4 

14h às 
18h10 

Arquitetura, cultura e patrimônio cultural 
Flávio 
Carsalade 

PRJ812/A 45h/03 3ª 
Abril: 12,19,26 
Maio: 3,10,17,24,31 
Junho: 7,14,21 

14h30 
às 
17h50 

Arquiteturas da insurreição Rita Velloso ACR826/A 45h/03 3ª 
Junho: 21, 28 
Julho: 5,12,19,26 
+ Aulas assíncronas 

14h às 
18h 

Democracias e a cidade 
Frederico 
Canuto 

URB807/A 45h/03 4ª 
Maio: 11,18,25 
Junho: 1,8,15,22,29 

14h às 
17h30 

Formação da cultura arquitetônica 
brasileira 

André Dangelo ACR824/A 45h/03 4ª 
Abril:13,20,27 
Maio: 4,11,18,25 
Junho: 1 

14h às 
18h10 

Planejamento, gestão das cidades e 
manifestações coletivas 

Raquel Garcia URB806/A 45h/03 4ª 
Abril:13,20,27 
Maio: 4,11,18,25 
Junho: 1 

8h às 
11h30 

Práticas espaciais da arte e outras 
epistemologias 

Renata 
Marquez 

ACR820/A 45h/03 5ª 
Maio: 19,26 
Junho: 2,9,23,30 
Julho: 7,14 

14h às 
18h10 

Processo de projeto de arquitetura e 
urbanismo 

Maria Lucia 
Malard 

PRJ819/A 30h/02 2ª 
Maio: 9,16,23,30 
Junho: 6,13 

14h às 
18h30 

Tecnologias de informação no espaço 
arquitetônico e urbano 

Renato César PRJ826/A 45h/03 5ª 
Abril: 14,28 
Maio: 5,12,19,26 
Junho: 2,9 

14h às 
18h30 

Teoria crítica da arquitetura Silke Kapp PRJ825/A 45h/03 6ª 
Abril: 29 
Maio: 6,13,20,27 
Junho: 3,10,24 

14h às 
18h 

Teorias da paisagem 
Altamiro 
Bessa 

URB808/A 45h/03 2ª 
Junho: 6,13,20,27 
Julho: 4,11,18,25 

14h às 
18h 

Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h)  
Leitura das Passagens de Walter 
Benjamin - Perspectivas para uma 
epistemologia urbana 

Rita Velloso ARQ822/A 30h/02 3ª 
Abril: 12, 19,26 
Maio: 3,10,17 

14h às 
18h 

Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h)  
Arquitetura e arte: no prisma da relação 
entre a imagem e o conceito 

Stéphane 
Huchet 

ARQ822/B 30h/02 2ª 
Abril: 11,18,25 
Maio: 2,9,16 

14h30 
às 
18h40 

Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): 
Reflexões sobre arquitetura, urbanismo e 
artes no Brasil e seus diálogos com o 
mundo nos séculos XVIII, XIX e XX 

Celina Borges 
Convidado: 
Mateus 
Rosada 

ARQ822/C 30h/02 2ª 
Abril: 11,18,25 
Maio: 2,9,16,23,30 

9h às 
12h 

Tópicos em arquitetura e urbanismo (15h) 
& Tópicos em arquitetura e urbanismo 
(30h) - Memória e história da arquitetura 
brasileira a partir da Modernidade – 
Módulos I & II 

Vanessa 
Brasileiro 

ARQ821/T 
& 
ARQ822/T 

45h/03 5ª 
Abril: 14,28 
Maio: 5,12,19,26 
Junho: 2,9 

14h às 
18h10 

Tópicos em arquitetura e urbanismo (15h) 
& Tópicos em arquitetura e urbanismo 
(30h) - Urbanização e planejamento no 
Brasil: teorias, concepções, experiências 
– Módulos I & II 

Elisângela 
Chiquito 

ARQ821/U 
& 
ARQ822/U 

45h/03 5ª 
Maio: 19,26 
Junho: 2,9,23,30 
Julho: 7,14 

8h às 
12h 

Estágio docência (15h) Orientador ARQ817/A 15h/01 - - - 

Estágio docência (30h) Orientador ARQ818/A 30h/02 - - - 

Estágio docência (45h) Orientador ARQ819/A 45h/03 - - - 

Estágio docência (60h) Orientador ARQ820/A 60h/04 - - - 

 



ITEM 4. SUGESTÃO PROFA. MARIA LUCIA MALARD – PRODUÇÃO ACADÊMICA. A Profa. 130 
Raquel Garcia apresentou correspondência encaminhada em 16/11/2021 pela Profa. Maria Lucia 
Malard a respeito da obrigatoriedade de “mestrandos e doutorandos publicarem”, esclarecendo ser 
“favorável a essa decisão. Entretanto, penso que tal exigência não deve se dar em detrimento do 
prazo de conclusão, para não prejudicar o programa no respectivo quesito de avaliação da Capes. 
Assim, sugiro que a exigência se transforme num requisito adicional à dissertação ou tese, ao invés 135 
de ser um pré-requisito. Explico: na ata de defesa, o(a) orientador(a) faz constar que o(a) 
candidato(a) deve entregar ao programa a comprovação de cumprimento do requisito publicação. Se 
o(a) orientador(a) esquecer, o Colegiado não homologa a defesa. Salvo melhor juízo, esse 
procedimento poderia evitar eventuais atrasos de defesas e não contraria o "incentivo" à publicação. 
Acho que o adiamento de alguns meses de uma defesa penaliza muito mais o programa do que o 140 
concluinte”. O Colegiado discutiu sobre a questão da obrigatoriedade de produção acadêmica e 
destacou que a exigência de produção acadêmica se aplica somente aos alunos do doutorado 
(bolsistas e não bolsistas) e que a homologação das Atas de Defesa não pode estar atrelada ao 
cumprimento dos requisitos exigidos para a obtenção do grau acadêmico, que devem ser concluídos 
anteriormente à inscrição à defesa. O Colegiado entendeu que a manutenção da exigência da 145 
produção acadêmica para o doutorado deve ser objeto de discussão da assembleia de docentes do 
NPGAU, que deve ocorrer oportunamente, e decidiu encaminhar esses esclarecimentos à Profa. 
Maria Lucia Malard. ITEM 5. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Prorrogação de prazo. O 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de defesa de tese 
de Tiago Castelo Branco Lourenço até a data limite de 31 de janeiro de 2022, justificada por 150 
“complicações cotidianas oriundas da pandemia de covid-19, além do fato de ter retomado minhas 
atividades como professor no Departamento de Projetos desde 13 de outubro de 2021”. O Colegiado 
aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de defesa de dissertação de 
Pedro Gabriel de Melo Flora até a data limite de 29 de abril de 2022, em razão da necessidade de, 
por não ser bolsista, “intercalar períodos de trabalho com períodos de estudo para poder viabilizar a 155 
minha estadia em Belo Horizonte”. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, as solicitações de 
prorrogação do prazo de Qualificação de Doutorado de Ana Carolina Maria Sorragi e Brenda Melo 
Bernardes até 28 de fevereiro de 2022 para conciliar as agendas dos membros das bancas 
examinadoras, destacando que a prorrogação da Qualificação não implica dilatação do prazo de 
defesa da tese, que permanece inalterado até a data limite de 31/07/2023 para ambas as discentes. 160 
B) Produção acadêmica. O Colegiado homologou a aprovação dos requerimentos de produção 
acadêmica encaminhados pela doutoranda Eveline Prado Trevisan referente aos seguintes artigos: 
(i) TREVISAN, Eveline P. Ruas de estar: Projetos de Zona 3D em Belo Horizonte, apresentado no XII 
SIIU – Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo; (ii) TREVISAN, Eveline P. Repensar 
as ruas no pós-pandemia: Processos participativos de requalificação de espaços públicos em Belo 165 
Horizonte, apresentado no ARQUISUR 2021. Em seguida, a Profa. Raquel Garcia apresentou 
correspondência encaminhada em 12/11/2021 pelo estudante Fábio Abreu de Queiroz, informando 
que dos dois trabalhos submetidos para o 10º Projetar que haviam sido aprovados pelo Colegiado 
para viabilizar sua defesa de tese ocorrida em 26/10/2021, condicionando a expedição do diploma ao 
envio dos aceites dos trabalhos, recebeu “a confirmação de aceite de um deles. O outro foi recusado 170 
(na pressa para fazer a submissão, enviei um arquivo errado e não foi possível substituí-lo 
posteriormente). Envio cópia da mensagem de aceite, mas aguardo a confirmação de aceite da 
versão final para encaminhar a ficha de produção acadêmica. Portanto, preciso ainda submeter outro 
artigo. De toda forma, irei publicar, é interesse meu também. Mas em mensagem anterior eu havia 
encaminhado as fichas referentes a produções de outras naturezas. Talvez seja possível considerar 175 
alguma delas para efeito do cumprimento da obrigatoriedade de produção”. O Colegiado reiterou 
que, conforme deliberado em 08/10/2021, a expedição do diploma de doutorado de Fábio Abreu de 
Queiroz encontra-se condicionada à apresentação do aceite de duas produções acadêmicas 
publicadas ou aceitas para publicação no período de realização do Curso em revistas científicas, em 
trabalhos completos em anais de eventos científicos e em capítulos de livros (em veículos indexados 180 
na base de dados Qualis da área de Arquitetura e Urbanismo). As demais produções listadas em sua 
mensagem eletrônica de 16/09/2021, e citadas na correspondência em discussão, não se 
enquadram no que o NPGAU entende como produção relacionada à pesquisa de tese. C) 
Trancamento Parcial de Matrícula. O Colegiado aprovou o requerimento de Trancamento Parcial 
de Matrícula, com justificativa, no 2º semestre letivo de 2021, encaminhado pela doutoranda 185 
Lisandra Mara Silva, com anuência de sua orientadora, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, na 
disciplina Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Processos de sujeição e emancipação – 30h/02 
créditos. D) Coorientação. O Colegiado aprovou a solicitação do Prof. Roberto Eustaáquio dos 
Santos para a inclusão da Profa. Roberta Sá Leitão Barboza, da UFPA, como coorientadora da 
doutoranda Pâmela da Silva Ferreira, conforme termos da correspondência encaminhada pelo Prof. 190 



Roberto Eustaáquio em 06/12/2021. E) Desligamento do curso de Mestrado. O Colegiado acatou a 
comunicação da estudante Thais Eugênia Lobo e Silva de desligamento do curso de Mestrado 
conforme termos da correspondência eletrônica encaminhada pela estudante em 22/11/2021. ITEM 
6. RECURSOS – RESULTADO CHAMADAS DE LIVROS/2021. A Profa. Raquel Garcia apresentou 
pedidos de reconsideração do resultado da Chamada Interna NPGAU 03/2021 – Impressão de Livros 195 
Discentes, encaminhados pelos estudantes Joviano Gabriel Maia Mayer e Régis Eduardo Martins. O 
Colegiado, após amplo debate, reiterou o resultado publicado e justificado pela Comissão Editorial, e 
decidiu repassar a cada um dos recorrentes os esclarecimentos complementares encaminhados pela 
Comissão (em anexo). ITEM 7. Bancas Examinadoras e vagas orientação - Seleção 2022. A 
Profa. Raquel Garcia apresentou um Quadro com a disponibilidade de vagas encaminhadas pelos 200 
docentes para orientação no Exame de Seleção/2022, com as seguintes pendências: Prof. Daniel 
Medeiros: O Professor em previsão de conclusão de segunda orientação de mestrado em abril de 
2022, quando tem interesse em requerer seu credenciamento como Permanente. O Colegiado 
decidiu aprovar a abertura de vagas para o Professor no processo seletivo (Mestrado e Doutorado) 
em número a ser definido conforme a demanda dos candidatos aprovados e considerando o limite de 205 
8 orientações por docente. O Colegiado solicitará ao Prof. Daniel Medeiros que, assim que ocorra a 
defesa de dissertação de sua orientanda Thais Bortolini, encaminhe o requerimento para a mudança 
de seu credenciamento para a modalidade Permanente. Profa. Jupira Gomes de Mendonça: A 
Professora não encaminhou sua disponibilidade de vagas e solicitou a mudança de seu 
credenciamento para a modalidade Colaborador. O Colegiado decidiu que o credenciamento da 210 
Profa. Jupira Gomes no NPGAU poderá ser alterado para a modalidade “Colaborador doutorado” 
assim que novo credenciamento permanente de docente for aprovado pelo Colegiado. Com relação 
ao Exame de Seleção/2022, o Colegiado solicitará à Professora informar se pretende abrir vaga de 
orientação para o mestrado e/ou doutorado, lembrando que, atualmente, orienta somente a aluna do 
doutorado Ana Carolina Soraggi. Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos: O Professor encontra-se no 215 
limite do número máximo de orientações, isto é, 8 estudantes, com duas previsões de defesa no 
próximo ano, uma em abril e outra em julho. O Colegiado decidiu pela divulgação do Termo de 
Referência de Pesquisa do Professor Roberto Eustaáquio para o Mestrado e para o Doutorado. Prof. 
Stéphane Huchet: O Professor encontra-se credenciado na modalidade Colaborador e está no limite 
máximo de orientandos: 2. Nesse caso, não poderia oferecer vagas na próxima seleção (do 220 
contrário, teria interesse em oferer uma vaga no doutorado). O Colegiado decidiu aprovar a abertura 
de uma vaga no processo seletivo do doutorado para o Prof. Stéphane e solicitar ao Professor que 
encaminhe o requerimento para a mudança de seu credenciamento para a modalidade Permanente. 
Profa. Natacha Rena: A Professora não encaminhou sua disponibilidade de vagas para 2022 e o 
Colegiado deliberou à Coordenadora conversar pessoalmente a respeito com a Profa. Natacha 225 
Rena. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre a composição das Bancas Examinadoras de Seleção, 
decidindo pela manutenção de um membro que participou da Seleção/2021 (resguardando a 
memória da última seleção), e sugerindo os seguintes nomes para as Bancas de Seleção/2022: 
Mestrado: Professores Rogério Palhares Zschaber de Araújo (membro da Banca de Seleção/2021), 
Ana Paula Baltazar dos Santos e Celina Borges Lemos. Suplente: Professora Renata Moreira 230 
Marquez. Doutorado: Professores Vanessa Borges Brasileiro (membro da Banca de Seleção/2021), 
Denise Morado Nascimento e Frederico Canuto. Suplente: Profa. Silke Kapp. Será feito o convite aos 
nomes sugeridos, e, após a confirmação das bancas, será solicitado aos membros da Banca de 
Mestrado a definição dos livros que vão compor a referência bibliográfica da prova escrita, para 
divulgação o mais breve possível. ITEM 8. AGENDA DE REUNIÕES PARA O 1/2022. O Colegiado 235 
aprovou a seguinte agenda de reuniões para o 1º semestre letivo de 2022: 31 de Janeiro, 21 de 
Fevereiro, 4 de abril, 2 de maio, 23 de maio, 13 de junho e 18 de julho. ITEM 9. OUTROS 
ASSUNTOS. A) Comissão dos Prêmios ANPARQ de Teses e Dissertações 2022. A Profa. 
Raquel Garcia informou que a ANPARQ – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo – publicou o Edital do Prêmio de Teses e Dissertações defendidas no 240 
período de março de 2020 a março de 2022. O Colegiado designou as seguintes Comissões para a 
escolha dos trabalhos a serem enviados aos prêmios, considerando, também, o critério de 
manutenção de um membro que participou da comissão da última premiação. Comissão do Prêmio 
ANPARQ de Teses 2022: Professores Altamiro Sérgio Mol Bessa (membro da Comissão do 
Prêmio/2020), André Guilherme Dornelles Dangelo e Roberto Eustaáquio dos Santos. Comissão do 245 
Prêmio ANPARQ de Dissertações 2022: Professores Silke Kapp (membro da Comissão do 
Prêmio/2020), Renata Moreira Marquez e Elisângela de Almeida Chiquito. B) Questionamento 
sobre os protocolos de depósito de tese no Repositório da UFMG. A Profa. Raquel Garcia 
apresentou correspondência eletrônica encaminhada pelo Prof. José dos Santos Cabral Filho, em 
29/11/2021, questionando o protocolo do Repositório da UFMG em relação às assinaturas dos 250 
membros das bancas nas Atas de Defesa e Folhas de Aprovação e em relação à burocratização em 



torno da formatação dos trabalhos, em especial, com relação ao autoarquivamento da tese de seu 
orientando Guilherme Nunes de Vasconcelos, “rejeitado” pelo Repositório, conforme correspondência 
eletrônica do setor encaminhada na mesma data para o doutorando, com cópia para a Secretaria do 
NPGAU. O Colegiado discutiu amplamente o assunto, concordando com a necessidade de discussão 255 
e revisão dos protocolos do Repositório da UFMG para o autoarquivamento dos trabalhos, além de 
reiterar 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, e 
criação de alternativas para pontos não fixos das normas, sem prejuízo das informações nelas 
exigidas. O Colegiado solicitou à Comissão designada em sua última reunião para trabalhar essa 260 
questão, composta pelas Professoras Ana Paula Baltazar dos Santos, Renata Moreira Marquez e 
Celina Borges Lemos, para agilizar os trabalhos com vistas a apresentação de propostas e 
sugestões não somente para a normalização das teses e dissertações, mas também com relação ao 
seu autoarquivamento no Repositório da UFMG. Após debate, o Colegiado decidiu encaminhar 
correspondência ao Prof. José Cabral lamentando o ocorrido e informando que já foi designada pelo 265 
Colegiado, em reunião de 08/11/2021, uma Comissão que irá elaborar proposta de normatização de 
teses e dissertações do NPGAU. Será enviada ao estudante Guilherme Nunes de Vasconcelos a 
Folha de Aprovação da Tese, gerada eletronicamente via SEI, solicitando sua inserção no arquivo de 
sua tese, assim como a revisão da numeração do trabalho, e, após, o reenvio do arquivo ao 
Repositório da UFMG. O Colegiado decidiu, ainda, encaminhar correspondência à Sra. Kátia Lúcia 270 
Pacheco, Diretora da Biblioteca Universitária da UFMG, lamentando o ocorrido e informando que 
será providenciado o reenvio do arquivo da tese do estudante Guilherme Nunes de Vasconcelos no 
Repositório da UFMG, e, também, que já foi designada pelo Colegiado, em reunião de 08/11/2021, 
uma Comissão que irá elaborar proposta de normatização de teses e dissertações do NPGAU. Essa 
Comissão, a partir do ocorrido, se comprometeu a levantar sugestões a serem enviadas à chefia da 275 
Biblioteca Universitária a respeito do processo de depósito das teses e dissertações no Repositório 
da UFMG. 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, 6 de dezembro de 2021. 280 
 


