
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 14 de fevereiro de 2022, 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: Suplente: Mestrando Fernando da Silva Soares. O mestrando Fernando 
Soares solicitou permissão para a participação da representante discente titular, Renata Nogueira 
Morais da Costa, como ouvinte. O Colegiado aprovou o pedido. Constatado quorum, a Profa. Raquel 
Garcia Gonçalves iniciou a reunião colocando em discussão o ponto único de pauta: 10 
REPROGRAMAÇÃO DO 1º SEMESTRE DE 2022 CONSIDERANDO A MODALIDADE DE OFERTA 
DAS DISCIPLINAS. A Profa. Raquel Garcia iniciou a discussão informando que, conforme 
deliberado na última reunião, foi feita consulta aos professores responsáveis pela oferta de 
disciplinas no 1º semestre letivo de 2022 para que confirmassem a oferta de suas disciplinas e a 
modalidade dessa oferta, considerando o disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro 15 
de 2021, do Ministério da Economia, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Pública Federal para o retorno gradual e seguro ao trabalho 
presencial. De acordo com o Art. 4º da IN 90, e seus parágrafos, “Deverão permanecer em trabalho 
remoto, mediante autodeclaração, as seguintes situações abaixo: I - servidores e empregados 
públicos que apresentem as condições ou fatores de risco: a) idade igual ou superior a 60 anos;” e 20 
demais condições de comorbidade descritas no Item. A Profa. Raquel Garcia informou que, em 
resposta à consulta, os Profs. Roberto Eustaáquio, Altamiro Bessa e Renato César declararam seu 
enquadramento na referida Instrução Normativa e seu interesse em ofertar a disciplina na 
modalidade remota. Acrescentando, a Profa. Raquel Garcia esclareceu que havia acabado de 
receber mensagem do Prof. Roberto Eustaáquio afirmando que como não há garantia de oferta no 25 
modelo remoto “prefiro não ofertar a disciplina”. Disse também, que a resposta do Prof. Renato 
César não foi explícita e que gostaria de conversar pessoalmente com ele para confirmar sua 
posição a respeito. Em seguida, a Profa. Raquel Garcia relatou que foi procurada pelo Diretor da 
Escola, Prof. Mauricio José Laguardia Campomori, que gostaria de esclarecer ao Colegiado que 
conforme as discussões realizadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) em 16 de 30 
dezembro de 2021, a partir do 1º semestre letivo de 2022, a UFMG terá apenas a forma presencial 
de ensino, e se colocando à disposição para prestar maiores esclarecimentos ao Colegiado. O 
Colegiado debateu sobre a possibilidade de aprovação do regime remoto para as aulas dos 
professores que manifestaram seu enquadramento à IN 90, considerando o “Plano para o retorno 
presencial na Universidade Federal de Minas Gerais - ETAPA 3 - Atualizado em 7 de fevereiro de 35 
2022” que informa que o CEPE aprovou a Resolução 01/2022 que regulamenta o planejamento e a 
realização de atividades acadêmicas presenciais durante o período de pandemia por covid-19. A 
Resolução orienta que as “atividades curriculares acadêmicas de ensino e extensão deverão ser 
ofertadas no formato presencial e que situações excepcionais, devido às recomendações deste 
Plano de Retorno, serão avaliadas pelas Diretorias das Unidades, de acordo com orientações das 40 
Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Extensão”. Nesse sentido, e considerando a IN 90 que 
continua vigente, o Colegiado reforçou o entendimento acordado na última reunião de que os 
professores enquadrados na IN 90 poderiam ofertar excepcionalmente suas disciplinas em regime 
remoto e discutiu sobre a possibilidade de consultar os departamentos para se certificar, dentre os 
professores que estão ofertando disciplinas, quem entregou a autodeclaração de saúde determinada 45 
na referida Instrução, e comunicar à Câmara de Pós-graduação sobre a oferta das disciplinas desses 
professores na modalidade remota em caráter excepcional, salvo melhor juízo. O Colegiado 
destacou que a excepcionalidade também está prevista nos Ofícios Circulares Nº 05/2021, de 
27/12/2021, e Nº 01/2002, de 05/01/2022, emitidos pela Pró-Reitoria de Pós-graduação, informando 
que “conforme recomendado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pela Câmara de Pós-50 
Graduação, orientamos que o planejamento inicial para a oferta de atividades acadêmicas 
curriculares e matrícula nos cursos de pós-graduação no 1º período letivo de 2022 preveja o formato 
integralmente presencial. Casos excepcionais, devidamente justificados e que estejam de acordo 
com as normas vigentes, poderão ser avaliados e aprovados pela Câmara de Pós-Graduação”. O 
Prof. Altamiro disse que, para não particularizar sua demanda, poderia cancelar a disciplina e ofertá-55 
la sob a forma de “Leitura orientada”. A Profa. Raquel Garcia colocou sua preocupação com o 
encaminhamento proposto, contrário à posição da UFMG, conforme afirmado pelo Diretor da Escola 
de Arquitetura e, convidou o Prof. Mauricio Campomori para prestar seus esclarecimentos 
pessoalmente ao Colegiado. O Prof. Mauricio Campomori cumprimentou os presentes e esclareceu 
que a LEI Nº 14.040, de 18/08/ 2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem 60 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 



20/03/2020; alterada pela  LEI Nº 14.218, de 13/10/2021, autorizou o desenvolvimento de “atividades 
pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso 
de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária 
exigida”, até o encerramento do ano letivo de 2021. Dessa forma, a UFMG não tem autorização para 65 
continuar com o ensino remoto em 2022, considerando que nenhum curso da universidade prevê em 
seu projeto pedagógico o formato não presencial de ensino. O Prof. Mauricio Campomori esclareceu 
que a IN 90 continua vigorando para preservar a saúde dos trabalhadores, garantindo àqueles em 
situação de comorbidade a permanência em regime remoto de trabalho e, no caso dos professores 
que não puderem retomar às aulas presenciais, estes estão desobrigados da oferta de disciplinas, 70 
visto que não poderão fazê-lo na modalidade remota. O Professor enfatizou que a IN 90 se refere ao 
regime de trabalho dos professores e não interfere no regime didático/acadêmico da universidade, 
que não tem mais autorização para adotar o regime remoto para a oferta das disciplinas. Os casos 
excepcionais referidos nas normas que regulamentam o retorno das atividades presenciais da 
universidade não se referem à IN 90, mas a situações extremas em que a oferta da disciplina em 75 
regime remoto se justifica por alguma especificidade de natureza pedagógica. O Prof. Mauricio 
Campomori comentou também que hoje existe uma tendência de queda nos índices da pandemia, o 
que não garante que não haverá a ocorrência de casos de contaminação entre professores ou 
alunos. Nesses casos, devidamente notificados, prevalecendo o bom senso, e para não inviabilizar o 
semestre, o Professor mencionou a possibilidade de ensino remoto temporário de acordo com o 80 
protocolo de isolamento social definido por lei. No decorrer da exposição do Prof. Mauricio 
Campomori, os Profs. Renata Marquez e André Dangelo pediram licença para se retirar da reunião. 
Encerrada a fala do Prof. Maurcio Campomori, a Profa. Raquel Garcia agradeceu a presença do 
Diretor e retomou o debate sobre a posição do Colegiado a respeito do assunto. Após, em decisão 
consensual, o Colegiado decidiu pela retomada do processo de matricula a partir de quarta-feira, 16 85 
de fevereiro e pelo cancelamento da oferta das disciplinas dos Profs. Roberto Eustaáquio, Altamiro 
Bessa e Renato César (essa última, condicionada à conversa pessoal da Profa. Raquel Garcia com o 
professor para esclarecer sua posição a respeito do enquadramento à IN 90). O Colegiado decidiu 
sugerir aos professores a oferta do conteúdo de suas disciplinas sob a forma de “Leitura orientada” 
no âmbito da modalidade de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação”, com ampla divulgação 90 
para o corpo discente. O Colegiado solicitou à representação discente que informasse aos alunos 
sobre a possibilidade de encaminhamento de situações excepcionais, principalmente no caso de 
alunos que necessitam de créditos para a defesa da tese/dissertação, para avaliação, caso a caso, 
na próxima reunião do Colegiado. 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 95 
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, 14 de fevereiro de 
2022. 


