
Ata da 1ª/2022 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 7 de 
fevereiro de 2022, 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: Mestrando Fernando da Silva 
Soares. Justificaram ausência, o Professor Doutor André Guilherme Dornelles Dangelo 
(Subcoordenador) 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: Foi aprovada a Ata da 11ª/2021 reunião do Colegiado, realizada em 06/12/2021. 10 
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: 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 
Mortes (séculos XVIII e XIX) foi apresentado no dia 20 de dezembro de 2021, por videoconferência, e 15 
aprovado por Comissão Examinadora constituída pelos 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). Camila Matos 
Fontenele, cujo trabalho intitulado Narrar a cidade: fabulação do espaço e espaços de fabulação na 
pesquisa sócio-espacial foi apresentado no dia 17 de dezembro de 2021, por videoconferência, e 20 
aprovado por Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar 
dos Santos (orientadora – 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). Eveline Prado Trevisan, cujo trabalho intitulado Ruas de estar: Mobilidade e apropriação 
urbana foi apresentado no dia 3 de dezembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por 25 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa 
(orientador – EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG), Leôncio José Gomes Soares (FAE-
UFMG), Juliane Corrêa (FAE-UFMG) e Doutores Marcelo Cintra do Amaral (Movimento Nossa BH) e 
Marcos Fontoura de Oliveira (BHTRANS). 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 30 
foi apresentado no dia 26 de novembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por Comissão 
Examinadora constituída pelos 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 homologou as Atas de Defesa de Dissertação de: Elisa Porto Marques, cujo 35 
trabalho intitulado Da miragem à morada: a ideia de natureza confrontada pela crítica da vida 
cotidiana foi apresentado no dia 27 de janeiro de 2022, por videoconferência, e aprovado por 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 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). Alice Rennó Werner 40 
Soares, cujo trabalho intitulado Interfaces sócio-espaciais no MST: refletindo a partir das 
contradições foi apresentado no dia 21 de dezembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por 
Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Ana Paula Baltazar dos Santos 
(orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Jade Percassi (USP). Maria Emília Senra 
Toledo, cujo trabalho intitulado Saber-fazer e experiência na construção foi apresentado no dia 14 de 45 
dezembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelas 
Professoras Doutoras Marcela Silviano Brandão Lopes (orientadora - EA-UFMG), Elisângela de 
Almeida Chiquito (EA-UFMG) e Simone Parrela Tostes (IFMG). Em 16/12/2021, a orientadora da 
estudante, Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes, encaminhou correspondência declarando a 
mudança do título da dissertação para “Desenhos do canteiro: saber-fazer e experiência na 50 
construção”. Carolina Pereira Rosa de Souza, cujo trabalho intitulado Ideia e projeto, construção e 
objeto: efeitos da fragmentação projeto-construção na prática arquitetônica foi apresentado no dia 10 
de novembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída 
pelos 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 55 
(FAU-USP). Fernanda Comparth Pinheiro Oliveira, cujo trabalho intitulado PARTICIPAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO, LUTA E NARRATIVAS ORAIS: a experiência da associação de moradores do bairro 
Lindéia entre os anos 1970 e 1990  foi apresentado no dia 27 de outubro de 2021, por 
videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Frederico Canuto (orientador - EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Glauco 60 
Bruce Rodrigues (UFF). O Colegiado homologou as Atas de Qualificação de Doutorado de Carolina 



Helena Miranda e Souza, cujo trabalho intitulado Relações entre habilidades projetivas na 
Arquitetura e conhecimentos sobre tecnologias da construção: uma análise a partir de teorias e 
práticas em cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo foi apresentado no dia 1º de fevereiro 
de 2022 por meio de videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelos 65 
Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (Orientador-EA-UFMG), Mauricio José Laguardia 
Campomori (EA-UFMG) e Renato de Medeiros (UFRN). Carina Castro Pedro, cujo trabalho 
intitulado Ocupar e permanecer foi apresentado no dia 31 de janeiro de 2022 por meio de 
videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras 
Natacha Silva Araújo Rena (Orientadora-EA-UFMG), Marcela Silviano Brandão Lopes (EA-UFMG), 70 
Viviane Zerlotini da Silva (PUC MG) e Luciana Corrêa do Lago (UFRJ). O Colegiado homologou as 
Atas de Qualificação de Mestrado de: Larissa Guimarães Reis. cujo trabalho intitulado Práticas de 
arquitetura: desvio do produto para o processo foi apresentado no dia 26 de janeiro de 2022, por 
videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Mauricio José Laguardia 
Campomori (orientador - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG) e Ana Maria 75 
Rabelo Gomes (FAE-UFMG). Júlia Carvalho Passos, cujo trabalho intitulado Reverberações sócio-
espaciais de práticas do comum na Vila das Antenas foi apresentado no dia 20 de janeiro de 2022, 
por videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelas Professoras 
Doutoras Paula Barros (orientadora - EA-UFMG), Adriana Sansão Fontes (PROURB/FAU-UFRJ) e 
Doutora Mariana de Moura Cruz (NPGAU/EA-UFMG). Maria Luiza Conrado de Niemeyer Soares 80 
Carneiro Chaves, cujo trabalho intitulado A potencialidade da experiência do carnaval de rua na 
contracorrente da espetacularização urbana foi apresentado no dia 17 de janeiro de 2022, por 
videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras 
Paula Barros (orientadora - EA-UFMG), Raquel Garcia Gonçalves (EA-UFMG) e Marcos Felipe 
Sudré Saidler (EA-UFMG). Isabela Oliveira Izidoro, cujo trabalho intitulado Ciências do rio foi 85 
apresentado no dia 12 de janeiro de 2022, por videoconferência, e aprovado por Comissão 
Examinadora constituída pelas Professoras Doutoras Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-
UFMG), Ana Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG) e Zoy Anastassakis (ESDI-UERJ). Carolina de 
Oliveira Almeida, cujo trabalho intitulado A leitura do lugar como inserção e representação política 
na produção do espaço urbano foi apresentado no dia 14 de dezembro de 2021, por 90 
videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Denise Morado Nascimento (orientadora - EA-UFMG), Luis Renato Bezerra Pequeno (UFC) e Bruno 
Pinheiro Wanderley Reis (FAFICH-UFMG). André Siqueira de Mendonça, cujo trabalho intitulado 
Interfaces para produção autônoma dos grupos sócio-espaciais em Ribeirão do Eixo foi apresentado 
no dia 16 de dezembro de 2021, por videoconferência, e aprovado por Comissão Examinadora 95 
constituída pelos 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 2. 
HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado homologou a aprovação da composição da Comissão Examinadora de Defesa de 
Dissertação de: Tiago Amaral da Silva, cujo trabalho intitulado Representação a contrapelo: o 100 
desenho de arquitetura como ferramenta da produção do espaço será apresentado no dia 23 de 
fevereiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador - EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-
UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG)  e João Marcos de Almeida Lopes (IAU-USP). Juliana Godoy 
Corrêa de Araújo, cujo trabalho intitulado O processo de planejamento municipal em 105 
Brumadinho/MG: avanços e permanências em situação de minero-dependência será apresentado no 
dia 24 de fevereiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Elisângela de Almeida Chiquito (orientadora - EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-
UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). O Colegiado homologou a aprovação da 
composição da Comissão Examinadora de Qualificação de Doutorado de Brenda Melo Bernardes, 110 
cujo trabalho intitulado A preservação do patrimônio cultural e as dinâmicas de mercado: Os 
interesses antagônicos de planejamento vinculados ao conjunto urbano Lagoinha, Bonfim e Carlos 
Prates será apresentado no dia 17 de março de 2022, por meio de videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (Orientadora-EA-UFMG) e João 
Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Doutora Luciana Rocha Féres. O Colegiado homologou 115 
a aprovação da composição da Comissão Examinadora de Qualificação de Mestrado de: Mariana 
Bubantz Fantecelle, cujo trabalho intitulado Conflitos entre interesses privados e a política de uso do 
solo metropolitano: o caso do rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte será apresentado 
no dia 10 de fevereiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores 
Doutores Rogério Palhares Zschaber de Araújo (orientador - EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas 120 
(EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG). 
José Camilo Carlos Júnior, cujo trabalho intitulado Nas margens e nas bordas: dissenso e 



autonomia no Baixo Onça será apresentado no dia 16 de fevereiro de 2022, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Heloisa 
Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Wellington Cançado Coelho (EA-UFMG). Leonardo Bedê 125 
Lotti cujo trabalho intitulado A construção do arranjo institucional da RMBH: memórias, ideias, 
agentes será apresentado no dia 25 de fevereiro de 2022, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Elisângela de Almeida Chiquito (orientadora - EA-UFMG), Rita de 
Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG), João Bosco Moura Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Edésio 
Fernandes Júnior (LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY). ITEM 3. MODALIDADE DE OFERTA 130 
DE DISCIPLINAS – 1/2022. A Profa. Raquel Garcia apresentou os 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-
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 135 
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”. A 
PRPG também estabelece que, “a partir do início da etapa 3 em 10 de janeiro de 2022, atividades 
relativas a defesas de dissertação de mestrado, exames de qualificação e defesas de teses de 
doutorado poderão ser realizadas de forma presencial, híbrida ou remota, a critério dos Colegiados 140 
dos Programas de Pós-Graduação, devendo ser mantidas as atividades já marcadas na forma como 
acordadas originalmente. Os processos seletivos para ingresso na pós-graduação, a partir de 10 de 
janeiro de 2022, poderão ser realizados de forma presencial, híbrida ou remota, devendo ser 
mantidos os Editais já aprovados na forma como divulgados originalmente”. O Colegiado discutiu os 
documentos à luz da a Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro de 2021, do Ministério da 145 
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão 
e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC 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 150 
públicos que apresentem as condições ou fatores de risco: a) idade igual ou superior a 60 anos;” e 
demais condições de comorbidade descritas no Item. Dessa forma, e considerando a situação de 
instabilidade sanitária no país em função da propagação de nova variante do CoViD-19, o Colegiado 
entendeu que os professores que se enquadram na situação prevista na IN 90 poderiam propor 
disciplinas remotas (mediante autodeclaração de saúde chancelada pelo Departamento de origem), a 155 
serem aprovadas pelo Colegiado do NPGAU e pela Câmara de Pós-graduação da UFMG. Nesse 
sentido, será feita consulta aos professores que propuseram disciplinas para o 1º semestre letivo de 
2022 para que confirmem a oferta de sua disciplina e a modalidade dessa oferta, além de confirmar o 
calendário e o número de vagas proposto, e a definição sobre a abertura, ou não, de vagas para 
disciplinas isoladas. O Colegiado ressaltou que, a princípio, trata-se de uma consulta, sem garantia 160 
de aprovação das disciplinas de forma remota. Foi deliberada a suspensão temporária das 
matrículas e a convocação de uma reunião extraordinária, com pauta única, para a próxima segunda-
feira, 14 de fevereiro, para deliberação sobre a reprogramação das disciplinas oferecidas no 
semestre, e sua modalidade de oferta. Foi estabelecido o prazo de 11 de fevereiro para os 
professores responderem a consulta e decidido que a não manifestação dos docentes será 165 
entendida como confirmação da oferta da disciplina na modalidade presencial, conforme cronograma 
inicialmente previsto. A representação discente se comprometeu a fazer uma consulta junto aos 
alunos sobre as recomendações da PRPG e os impactos do retorno presencial das disciplinas no 1º 
semestre letivo de 2022 para a integralização dos créditos dos estudantes. ITEM 4. 
CREDENCIAMENTO DOCENTE – PROF. STÉPHANE HUCHET. Considerando a Resolução 170 
vigente que define os critérios para o credenciamento de docentes e a produção acadêmica 
verificada em seu currículo Lattes/CNPq, o Colegiado aprovou a mudança de credenciamento de 
colaborador para a modalidade permanente-doutorado solicitada pelo Prof. Stéphane Huchet. O 
Colegiado lembrou que, segundo os critérios de avaliação da CAPES no quadriênio, que balizam os 
critérios de credenciamento de professores no NPGAU, o Prof. Stéphane não atendia aos critérios de 175 
permanente. Contudo, em 2021 retomou a oferta de disciplina e a orientação de pós-doutorandos 
junto ao NPGAU. 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 29 de abril de 2022, justificada por motivo de saúde, 
comprovados por atestados médicos. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de 180 
prorrogação do prazo de defesa de tese de Priscila Mesquita Musa até a data limite de 21 de 
março de 2022, em razão da “dimensão do arquivo e das complexidades que a pesquisa aborda”. O 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de defesa de tese 



de Isabela Cristina de Assis Berg até a data limite de 29 de janeiro de 2022, considerando a 
necessidade de maior prazo para o desenvolvimento da tese e a possibilidade de implementação, 185 
em 2022, da bolsa de doutorado sanduíche do edital PRPG/CAPES-PrInt lançado em 2021, e no 
qual seu projeto foi contemplado com seis meses de estágio junto ao Politécnico de Torino. O 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de defesa de tese 
de Andreia de Freitas Lopes até a data limite de 31 de outubro de 2022, justificada por problemas 
profissionais e de saúde, condicionando a decisão à apresentação da anuência do orientador e de 190 
um cronograma de atividades. O Colegiado referendou a aprovação, em caráter excepcional, da 
solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de doutorado de Taís Freire de Andrade Clark 
até a data limite de 29 de abril de 2022, justificada por dificuldade de acesso aos dados necessários 
para o desenvolvimento do trabalho em razão da pandemia do CoViD-19, e considerando 
compromisso da aluna e orientadora, Profa. Silke Kapp, de que o “adiamento em nada prejudicará a 195 
finalização do trabalho e a defesa dentro dos 48 meses previstos”. O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de mestrado de Emídio Dias 
Maciel e Souza até a data limite de 25 de fevereiro de 2022, justificada por problemas pessoais de 
saúde, e considerando o compromisso de a defesa ser realizada no prazo de 24 meses. O Colegiado 
aprovou, também, a inscrição à Qualificação do estudante, cujo trabalho intitulado Caixas de 200 
ferramentas cibernéticas para uma arquitetura dinâmica, será apresentado perante a seguinte 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (orientador – EA-UFMG), Ana 
Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Mateus de Sousa van Stralen (EA-UFMG) e Sandro 
Canavezzi de Abreu (EA-UFMG). O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de 
prorrogação do prazo de qualificação de mestrado de Renata Nogueira Morais Costa até a data 205 
limite de 5 de abril de 2022, justificada por “alguns processos pessoais pelos quais passei nos 
últimos meses”, descritos na referida solicitação, com a ressalva de que a prorrogação do prazo de 
qualificação não implica prorrogação do prazo de defesa da dissertação, que permanece inalterado 
para 30/04/2023. O Colegiado aprovou, também, a inscrição à Qualificação da estudante, cujo 
trabalho intitulado Do vestígio à lente: prática especial feminista como disrupção, será apresentado 210 
no dia 5 de abril perante a seguinte Comissão Examinadora: Profas. Dras. Rita de Cássia Lucena 
Velloso (orientadora – EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), Rossana Tavares (UFF) e Gabriela 
Leandro Pereira (UFBA). Em seguida, a Profa. Raquel Garcia apresentou correspondência eletrônica 
encaminhada pela Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes, datada de 10/01/2022, relatando as 
dificuldades de seu orientando Daniel Henrique Souza Taranto para defender a dissertação, cujo 215 
prazo esgotou-se em 31 de Janeiro último e solicitando instruções sobre como proceder. O 
Colegiado decidiu estabelecer o prazo de 18 de fevereiro próximo para o estudante se manifestar a 
respeito da marcação imediata de sua defesa de dissertação e o envio, pela orientadora, da 
sugestão da banca examinadora, sob risco de desligamento automático do curso, ressaltando ao 
aluno os compromissos assumidos por ter sido contemplado com bolsa CNPq. Finalizando, o 220 
Colegiado decidiu encaminhar correspondência aos alunos e respectivos orientadores que estão com 
os prazos esgotados para a defesa de tese e exame de qualificação de doutorado e mestrado para 
regularizarem a situação até 18 de fevereiro, com o encaminhamento de solicitação de prazo para a 
Defesa ou Qualificação, devidamente justificada e com anuência da/o orientador/a, e a sugestão para 
a composição da Banca Examinadora, ressaltando, para os que ainda não qualificaram, a 225 
necessidade do compromisso com o prazo regulamentar de defesa da tese ou qualificação de 
doutorado/mestrado. B) Desligamento de orientação. O Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 
encaminhou correspondência eletrônica ao Colegiado, datada de 31/01/2022, solicitando seu 
desligamento da orientação do estudante Thiago Alfenas Fialho. Na mesma data, o estudante 
encaminhou mensagem ao Colegiado solicitando informações sobre os procedimentos necessários a 230 
partir do desligamento da orientação do Prof. Roberto E. Santos. O Colegiado aprovou a solicitação 
de desligamento de orientação encaminhada pelo Prof. Roberto Eustaáquio e decidiu encaminhar 
correspondência ao doutorando solicitando o envio de um resumo expandido com o estágio em que 
se encontra o desenvolvimento de sua tese para deliberação de um novo orientador na reunião 
prevista para 21 de fevereiro próximo. Em função do tema da tese do estudante, após o envio do 235 
resumo expandido, o Colegiado fará consulta à Profa. Vanessa Borges Brasileiro sobre seu interesse 
e disponibilidade em assumir a orientação. C) Produção acadêmica. O Colegiado indeferiu o 
requerimento de produção acadêmica encaminhado pelo doutorando João Antonio Valle Diniz, com 
anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lucia Malard, referente a seguinte ação cultural: Ação 
integrada no “MMMGERDAU: Museu das Minas e do Metal”, realizado em Belo Horizonte, no 240 
segundo semestre de 2019, incluindo exposição/filme/comunicações remotas/visitas 
guiadas/atividades educativas. O Colegiado analisou a produção apresentada pelo doutorando e 
entendeu que não se enquadra como produção acadêmica. O Colegiado decidiu enviar 
correspondência ao estudante alertando-o de que, além das duas produções acadêmicas, ainda 



estão pendentes dois créditos para a integralização do curso. O Colegiado aprovou o requerimento 245 
de produção acadêmica encaminhado pela mestranda Larissa Morgana Leão Silva de Sousa, com 
anuência de sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, sob a forma de “Atividades Acadêmicas 
de Pós-graduação” – 01 (um) crédito, referente à seguinte publicação: SOUSA, Larissa Morgana 
Leão Silva de; MOREIRA, Fernando Diniz; SOUZA, Juliana Santa Cruz. Instituto de Educação de 
Pernambuco (I.E.P.): desafios atuais e diretrizes de conservação. In: 14º Seminário Docomomo 250 
Brasil: O moderno em movimento: usos, reusos, novas cartografias. Belém: Universidade Federal do 
Pará, 2021, v. 1, p. 1-24. O Colegiado indeferiu o requerimento de produção acadêmica da estudante 
referente à seguinte publicação onde não consta como primeira autora: MOREIRA, Fernando Diniz. 
SOUSA, Larissa Morgana Leão Silva de. Arquitetura moderna e educação: o Instituto de Educação 
de Pernambuco. Revista Projetar, Natal, v. 7, n. 1, p. 8-23, jan. 2022. D) Dispensa de estágio 255 
docência. O Colegiado aprovou o requerimento do doutorando Edgardo Moreira Neto de dispensa 
de realização de estágio docente, considerando sua condição de docente da UEMG, conforme 
previsto no Art. 5º da Resolução 05/2021 do NPGAU, de 18/10/2021. E) Trancamento parcial de 
matricula. O Colegiado homologou a aprovação do requerimento de Trancamento Parcial de 
Matrícula, com justificativa, no 2º semestre letivo de 2021, encaminhado pela doutoranda Liliana 260 
Delgado Hermont, com anuência de seu orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, na 
disciplina Teorias do espaço e do planejamento urbano – ARQ814 - 60h/04 créditos. O Colegiado 
homologou a aprovação do requerimento de Trancamento Parcial de Matrícula, com justificativa, no 
2º semestre letivo de 2021, encaminhado pelo mestrando André Siqueira de Mendonça, com 
anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar, na disciplina Processos e discursos 265 
educacionais III: Epistemologias das ciências naturais e a educação em ciências – FAE925 -  60h/04 
créditos. F) Prorrogação de pós-doutorado. O Colegiado aprovou a solicitação da pesquisadora 
Laura Beatriz Lage para a prorrogação por doze meses no prazo de sua Residência Pós-doutoral, 
considerando relatório parcial de atividades apresentado pela estudante, e a anuência de seu 
supervisor, Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa. O Colegiado aprovou a solicitação do pesquisador 270 
Philippe Urvoy para a prorrogação por doze meses no prazo de sua Residência Pós-doutoral, 
considerando relatório parcial de atividades apresentado pelo estudante, e a anuência de sua 
supervisora, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, e tendo em vista que a residência de pós-
doutorado está vinculada a projeto de cooperação internacional CAPES-STINT coordenado pela 
Professora, com perspectiva de o pesquisador receber bolsa de estudos da CAPES para estágio no 275 
exterior junto à Universidade de Uppsala/Suécia no período de outubro a dezembro de 2022. O 
Colegiado avaliou a mensagem eletrônica do Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo datada de 
04/02/2022, informando o interesse na prorrogação da residência de pós-doutorado de David Prado 
Machado. Para deliberação a respeito, o Colegiado decidiu solicitar ao pesquisador o envio, até 18 
de fevereiro, de um relatório parcial de atividades, acompanhado de parecer do professor supervisor. 280 
ITEM 6. AVALIAÇÃO DA CAPES. A Profa. Raquel Garcia apresentou correspondência eletrônica 
encaminhada em 12/01/2022 pelo Prof. Wilson Ribeiro dos Santos Júnior, Coordenador da Área de 
Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES, com as seguintes comunicações: (i) Conforme 
divulgado pelo Ofício Circular nº 24/2021-DAV/CAPES, de 07/dez, ocorreu a autorização judicial para 
dar continuidade às atividades relacionadas à Avaliação Quadrienal 2017-2020; (ii) Foi publicada 285 
pela Presidência da CAPES a Portaria nº 213 revogando a Portaria nº 145 que dispunha sobre as 
normas do Qualis, após a discussão realizada na última Reunião do CTC-ES de dezembro; (iii) Foi 
publicada a Portaria nº 212, com o novo calendário da Avaliação Quadrienal ao longo de 2022, 
aprovado pelo CTCES, com divulgação de todos os programas da CAPES. O Coordenador relatou, 
ainda, que, no mês de dezembro ocorreu a demissão do Diretor de Avaliação da CAPES após a 290 
renúncia das coordenações e respectivos consultores “ad hoc” de quatro Áreas do Colégio de Exatas 
que estavam trabalhando nas respectivas Comissões Preparatórias da Avaliação Quadrienal, e, 
ainda no mês de dezembro, ocorreu a renúncia de outra Coordenação de uma Área do Colégio de 
Ciência da Vida e respectivos consultores “ad hoc”, o que vem preocupando fortemente a 
comunidade acadêmica e científica do país. Relatou a realização recentemente da 1º Reunião do 295 
Colégio de Humanidades que reafirmou a perspectiva de continuação da realização, nas melhores 
condições possíveis, da Avaliação Quadrienal 2017 – 2020 como estratégia de defesa da CAPES e 
para a manutenção e fortalecimento das Áreas e dos Colégio da CAPES e do Sistema Nacional de 
Pós-Graduação. Em relação às atividades da Área de AUD, optou-se por continuar a resistir e 
realizar a avaliação da área conforme previsto. Nesse esforço, ainda em dezembro, foram concluídas 300 
as atividades de mais uma Comissão Preparatória com a perspectiva de finalização no início do ano 
da última das 5 Comissões Preparatórias previstas para esta 1ª fase da Avaliação Quadrienal e 
implementação das atividades das 2 Comissões Preparatórias restantes previstas para a 2ª fase da 
Avaliação. A Profa. Raquel Garcia informou também sobre a enquete “Contribuição para a Melhoria 
da Avaliação da Pós-graduação no Brasil", que está circulando entre os Programas para coletar 305 



informações para a Audiência Pública do MPF-RJ “Avaliação da Pós-graduação no Brasil” que e irá 
acontecer em 22/fev./2022, conforme e-mail enviado pelo Prof. Wilson Ribeiro, para divulgação entre 
os Programas. O Prof. Wilson Ribeiro alerta que o apoio à enquete pode dar ao MPF RJ argumentos 
para bloquear novamente a Avaliação Quadrienal 2017-2020. Conforme o Professor, “caso tal 
proposta se consolidasse, a Avaliação 2017-2020 só seria possível pelo uso da Ficha de Avaliação e 310 
Qualis elaborados em 2016 (que baseou a Avaliação Quadrienal de 2017), os quais não contemplam 
transformações ocorridas nos últimos anos, inclusive a pandemia. A divulgação das Fichas de 
Avaliação ANTES DO INÍCIO do quadriênio avaliativo e contendo detalhamento de todos os 
indicadores, pesos e critérios a serem usados para avaliar os PPGs em cada área desconsidera a 
dinâmica evolutiva dos programas naquele período, e pode impedir a incorporação/credenciamento 315 
de novos programas durante o quadriênio. Pedimos que esse alerta seja repassado para todos os 
programas, seus coordenadores e estudantes, já que a enquete solicita respostas individuais”. O 
Colegiado externou sua preocupação com os rumos da avaliação da CAPES. A Profa. Raquel Garcia 
solicitou o agendamento de uma reunião da Comissão de Gerência do PROEX, tendo em vista o 
prazo de 31 de março para a utilização dos recursos disponíveis. Foi agendada uma reunião da 320 
Comissão para o dia 18 de fevereiro. ITEM 7. EXAME DE SELEÇÃO – HOMOLOGAÇÃO BANCA 
EXAMINADORA MESTRADO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PROVA ESCRITA. O 
Colegiado homologou a alteração da Banca Examinadora do Exame de Seleção/2002 do Mestrado, 
considerando o declínio do convite de participação na Banca do Prof. Rogério Palhares Zschaber de 
Araújo. A Banca Examinadora passou a ser composta pelos seguintes membros: Titulares: 325 
Professoras Doutoras Marcela Silviano Brandão Lopes, Celina Borges Lemos e Elisângela de 
Almeida Chiquito. Suplente: Professora Doutora Renata Moreira Marquez. Em seguida, a Profa. 
Raquel Garcia colocou em discussão a sugestão de referências bibliográficas para a prova escrita do 
mestrado, encaminhada pela Banca Examinadora: SANTOS, Milton. Ensaios Sobre a Urbanização 
Latino-Americana. 2a ed. São Paulo: EdUSP, 2017. SENNETT, Richard. Construir e habitar: ética 330 
para uma cidade aberta. Rio de Janeiro: Record, 2018. PALLAMIN, Vera Maria. Arte, cultura e 
cidade: aspectos estéticos-políticos contemporâneos. São Paulo: Annablume, 2015. O Colegiado 
aprovou as sugestões. ITEM 8. SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA OS PRÊMIOS ANPARQ 2022. 
O Colegiado homologou a Ata da Comissão designada pelo Colegiado para a indicação de uma tese 
ao Prêmio ANPARQ 2022, composta pelos Professores Altamiro Sérgio Mol Bessa, André Guilherme 335 
Dornelles Dangelo e Roberto Eustaáquio dos Santos, com a seguinte indicação: Tese de Flávio 
José Rodrigues de Castro, desenvolvida sob a orientação da Profa. Silke Kapp, e defendida em 
26/11/2020 sob o título "Biografias regionais: como as cidades médias se formam e conquistam 
território”. A Profa. Renata Marquez, membro da Comissão designada para a indicação de uma 
dissertação ao Prêmio, informou que a Comissão deve enviar a Ata com o resultado de seus 340 
trabalhos nos próximos dias, e o Colegiado delegou à Coordenadora do NPGAU aprovar a Ata da 
Comissão ad referendum, a tempo de o indicado preparar o arquivo de sua dissertação no prazo 
previsto para a inscrição de trabalhos ao Prêmio. ITEM 9. OUTROS ASSUNTOS. Não havendo 
outros assuntos 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 345 
Arquitetura e Urbanismo da EA/UFMG, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelos membros do Colegiado. Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2022. 


