
Ata da 2ª/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 21 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 e Ana Paula Baltazar dos 5 
Santos. Suplente: Professor Doutor Frederico Canuto. Representante Discente: Suplente: Mestrando 
Fernando da Silva Soares. Justificaram ausência, os Professores Doutores André Guilherme 
Dornelles Dangelo (Subcoordenador) e Renata Moreira Marquez 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 1ª/2022 reunião do 10 
Colegiado, realizada em 07/02/2022, e a Ata da reunião extraordinária do Colegiado, realizada 
em 14/02/2022. 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 do 
Exame de Qualificação de Doutorado de Ana Carolina Maria Soraggi, cujo trabalho intitulado 
Relações intergovernamentais nas políticas de urbanização de assentamentos precários: um estudo 15 
sobre o PAC-UAP em Belo Horizonte foi apresentado no dia 7 de fevereiro de 2022 por meio de 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
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 Ata 
do Exame de Qualificação de Mestrado de Mariana Bubantz Fantecelle cujo trabalho intitulado 20 
Conflitos entre interesses privados e a política de uso do solo metropolitano: o caso do rodoanel da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte foi apresentado no dia 10 de fevereiro de 2022, por 
videoconferência, e “Aprovado” pela Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores 
Rogério Palhares Zschaber de Araújo (orientador - EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-
UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG) e Geraldo Magela Costa (IGC-UFMG). ITEM 25 
2. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Desligamento do Curso. A Profa. Raquel Garcia 
apresentou mensagem eletrônica enviada em 18/02/2022 pelo mestrando Fernando da Silva 
Soares solicitando seu desligamento do NPGAU a partir do próximo semestre letivo “devido a 
dificuldade de conciliar o trabalho que exerço com a pesquisa do mestrado” e relatando que “é do 
meu maior interesse a retomada das minhas pesquisas junto ao programa em momento oportuno”. O 30 
Colegiado acatou a solicitação do estudante, respeitando os motivos e a maturidade da decisão 
tomada, esperando que o estudante possa retornar em breve ao Programa para dar continuidade a 
seus estudos. B) Prorrogação de prazo. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação 
de prorrogação do prazo de defesa de tese de Rafael Lemieszek Pinheiro até a data limite de 29 de 
abril de 2022, justificada por motivos profissionais. Em seguida, a Profa. Raquel Garcia leu a 35 
mensagem eletrônica encaminhada pela Profa. Maria Lucia Malard em 09/02/2022 manifestando-se 
em relação à pendência com relação à defesa de tese de sua orientanda Lanna Larissa Rodrigues 
Rêgo de Oliveira. A Professora apresentou, também, mensagem eletrônica encaminhada pela aluna 
em 18/02/2022, apresentando uma previsão de defesa de sua tese em meados de abril. O Colegiado 
decidiu encaminhar ofício à Profa. Maria Lucia Malard, assinado por todos os membros do Colegiado 40 
esclarecendo que “na última solicitação de prorrogação de prazo de defesa de tese de Lanna 
Larissa, o Colegiado aprovou excepcionalmente o adiamento de 6 meses do prazo regulamentar, 
mesmo a aluna sendo bolsista. Aluna e orientadora foram comunicadas da decisão do Colegiado. 
Como a defesa não ocorreu no prazo excepcional concedido pelo Colegiado e não houve nenhuma 
manifestação a respeito, a aluna seria desligada do programa e sofreria as consequências 45 
estabelecidas pela agência de fomento da bolsa concedida à estudante no período de seu 
doutoramento. Para evitar o desligamento automático da aluna (o que seria o procedimento a ser 
feito obedecendo a legislação pertinente), o Colegiado entendeu que seria prudente alertá-las sobre 
a necessidade de regularização da situação junto ao NPGAU, no mínimo justificando a solicitação de 
mais prazo, lembrando que toda e qualquer decisão sobre prorrogação de prazo cabe ao Colegiado, 50 
que tem analisado todas as solicitações e procurado manter a isonomia de tratamento dos 
estudantes observando as exceções de cada caso. Informamos que, com base na previsão de 
defesa de tese encaminhada pela aluna em mensagem eletrônica de 18/02/2022, o Colegiado do 
NPGAU, reunido em 21/02/2022, decidiu, em caráter excepcional, estabelecer a data limite de 
29/04/2022 para a defesa da tese. Após essa data, no caso de não defesa da tese, a aluna será 55 
desligada automaticamente do curso e deverá justificar junto à Comissão de Gerência do 
PROEX/CAPES do NPGAU a questão da devolução dos valores recebidos da bolsa (48 meses 
regulamentares e mais 3 meses referentes à primeira prorrogação de prazo)”. Continuando, o 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de qualificação de doutorado de 
Caio Augusto Rabite de Almeida até a data limite de 30 de junho de 2022, com aprovação da Ficha 60 
de inscrição à qualificação do trabalho intitulado “Proxêmicas como (in)formação do espaço urbano” 



perante a seguinte Comissão Examinadora: Titulares: Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza 
(orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG) e José Gustavo Francis Abdala (UFJF). 
Suplentes: Profs. Drs. Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG), José dos Santos Cabral 
Filho (EA-UFMG) e Fernando Tadeu Lima (UFJF). O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a 65 
solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de doutorado de Larissa Ribeiro de Moura até 
a data limite de 29 de abril de 2022, justificada por motivos de saúde, com aprovação da Ficha de 
inscrição à qualificação do trabalho intitulado “Paisagem como interface em experimentos de 
Patrimônio Virtual: experiência do sujeito imerso na virtualização do “Conjunto arquitetônico e 
paisagístico da praça Rui Barbosa” perante a seguinte Comissão Examinadora: Titulares: Profs. Drs. 70 
Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador - EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Flávio 
de Lemos Carsalade (EA-UFMG). Suplentes: Profs. Drs. José dos Santos Cabral Filho (EA-UFMG), 
Laura Beatriz Lage (Diretoria de Patrimônio Cultural-BH) e Renato César Ferreira de Souza (EA-
UFMG). Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de qualificação de 
doutorado de Leandro dos Santos Magalhães até a data limite de 30 de junho de 2022, com 75 
aprovação da Ficha de inscrição à qualificação do trabalho intitulado “Realidades mistas em 
contextos museais: Pesquisa exploratória na Fazenda Boa Esperança” perante a seguinte Comissão 
Examinadora: Titulares: Profs. Drs. Renato César Ferreira de Souza (orientador - EA-UFMG), 
Cristiano Cezarino Rodrigues (EA-UFMG) e Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG). Suplentes: 
Profs. Drs. Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG) e José dos Santos Cabral Filho (EA-80 
UFMG). O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de 
qualificação de doutorado de Leonardo Bicalho Polizzi até a data limite de 29 de julho de 2022, 
justificada em razão de atrasos na etapa empírica do trabalho em razão da pandemia do CoViD-19. 
O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de qualificação de doutorado 
de Mateus Moreira Pontes até a data limite de 30 de junho de 2022, com aprovação da sugestão de 85 
Comissão Examinadora composta por: Titulares: Profs. Drs. Maria Lucia Malard (orientadora - EA-
UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Paulo Roberto Pereira Andery (EE-
UFMG) e Rejane Magiag Lora (EA-UFMG). Suplentes: Profs. Drs. Carlos Alberto Batista Maciel (EA-
UFMG) e Bruno Luiz Coutinho Santa Cecília (EA-UFMG). O Colegiado aprovou, em caráter 
excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de doutorado de Renata da Silva 90 
Oliveira até a data limite de 22 de julho de 2022, justificada em razão de atrasos na etapa empírica 
do trabalho em razão da pandemia do CoViD-19, com aprovação da Ficha de inscrição à qualificação 
do trabalho intitulado “Pedagogia urbana sobre as Águas na Bacia do Cercadinho” perante a 
seguinte Comissão Examinadora: Titulares: Profs. Drs. Roberto Eustaáquio dos Santos (orientador - 
EA-UFMG), Margarete Maria de Araújo Silva (EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG) e Heloisa Soares 95 
de Moura Costa (IGC-UFMG). Suplente: Prof. Dr. Rogério Palhares Zschaber de Araújo (EA-UFMG). 
O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação 
de doutorado de Tiago Cícero Alves até a data limite de 31 de maio de 2022, justificada pelo 
envolvimento do estudante em estágio doutoral em instituição estrangeira e elaboração de artigos a 
serem publicados em 2022, com aprovação da Ficha de inscrição à qualificação do trabalho intitulado 100 
“Contraconduta nas lutas pela terra, construção narrativa de conflitos fundiários no Brasil” perante a 
seguinte Comissão Examinadora: Titulares: Profs. Drs. Ana Paula Baltazar dos Santos (orientadora - 
EA-UFMG), Rita de Cássia Lucena Velloso (EA-UFMG) e Heloisa Starling (FAFICH-UFMG). O 
Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de 
mestrado de Carolina Luisa Fonseca Ribeiro até a data limite de 29 de abril de 2022, justificada em 105 
razão de atrasos na etapa empírica do trabalho em razão da pandemia do CoViD-19. O Colegiado 
aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de mestrado 
de Letícia Bedendo Campanha Pires até a data limite de 1º de abril de 2022, justificada em razão 
de atrasos no tratamento de dados do trabalho, com aprovação da sugestão de Comissão 
Examinadora composta pelos Profs. Drs. Vanessa Borges Brasileiro (orientadora – EA-UFMG), 110 
André Guilherme Dornelles Dangelo (EA-UFMG) e João Furtado (FAFICH-UFMG). O Colegiado 
aprovou, em caráter excepcional, a solicitação de prorrogação do prazo de defesa de tese e 
prorrogação da bolsa de estudos CAPES por igual período, de Alba Nélida de Mendonça Bispo, 
até a data limite de 31 de outubro de 2022, em razão do “adiamento de atividades presenciais e 
essenciais ao desenvolvimento da minha pesquisa que foram comprometidos pela pandemia da 115 
COVID-19”. O Colegiado aprovou a prorrogação da residência de pós-doutorado de David Prado 
Machado até 28/02/2023, condicionada à apresentação de parecer do professor supervisor, Prof. 
André Dangelo sobre o relatório parcial de atividades e à apresentação de um plano de trabalho para 
o novo período de pós-doutoramento. O Colegiado aprovou a prorrogação da residência de pós-
doutorado de Mariana de Moura Cruz até 28/02/2023, condicionada à apresentação de parecer da 120 
professora supervisora, Profa. Silke Kapp. Encerrando essa parte da reunião, a Profa. Raquel Garcia 
informou que não recebeu manifestação do mestrando Daniel Henrique Souza Taranto a respeito da 



marcação de sua defesa de dissertação, conforme discutido na última reunião. O Colegiado decidiu 
aguardar até o início do 1º semestre letivo de 2022 e, na ausência de manifestação do estudante ou 
de sua orientadora, o aluno será excluído por decurso de prazo. C) Matrícula. O Colegiado avaliou a 125 
situação da mestranda Natália Dario Mendes Barros, exposta nas mensagens eletrônicas datadas 
de 08/02/2022, solicitando instruções sobre os procedimentos adequados à sua matrícula no 1º 
semestre de 2022, considerando sua situação de iminente afastamento por um prazo de 1 a 2 meses 
por motivo de saúde. O Colegiado decidiu encaminhar à estudante os seguintes esclarecimentos: 
considerando que (i) a aluna: ainda não fez sua proposta de matrícula no semestre; (ii) há uma gama 130 
de disciplinas ofertadas no semestre, muitas começando no segundo bimestre; (iii) o semestre tem 
mais que um ou dois meses e não faz sentido trancamento total (ou trancamento de disciplina na 
qual ainda não se matriculou), o Colegiado sugere à aluna avaliar junto ao seu orientador as 
possibilidades de proposta de matrícula, que deverá ser efetuada no MinhaUFMG até 24 de 
fevereiro, lembrando, também, que o semestre não se resume apenas a disciplinas, havendo a 135 
possibilidade de se matricular [apenas] em “Elaboração de Trabalho Final” para dar andamento ao 
desenvolvimento de sua pesquisa/dissertação. D) Aproveitamento de créditos. O Colegiado 
avaliou a solicitação de aproveitamento de créditos encaminhada pelo Doutorando Heber Macel 
Tenório Vasconcelos e decidiu indeferir a solicitação, considerando que o estudante já teve 
deferido em reunião anterior o aproveitamento máximo de 8 créditos permitido aos alunos do 140 
doutorado. O Colegiado verificou que o estudante está matriculado no 2º semestre/2021 em 7 
créditos e, sendo aprovado em todas as disciplinas, somado aos 8 créditos já aproveitados, cumpriria 
o mínimo de 12 créditos em disciplinas para a integralização do curso, ficando pendentes os 4 
créditos em estágio docência, que devem ser realizados no decorrer do curso [a partir do 1º 
semestre letivo de 2022 de forma presencial]. E) Trancamento parcial de matrícula. O Colegiado 145 
aprovou o requerimento de trancamento parcial de matrícula da doutoranda Lisandra Mara Silva 
nas disciplinas Discussões metodológicas: Etnografias - ACR822/Turma A – 15 horas/01 crédito e 
Tópicos em arquitetura e urbanismo (30h): Cultura, habitação e urbanização na América Latina - 
ARQ822/Turma F – 30 horas/02 créditos, condicionado ao envio da anuência formal da orientadora 
da estudante, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso. F) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou 150 
o requerimento de produção acadêmica encaminhado pelo doutorando João Antonio Valle Diniz, 
com anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lucia Malard, referente ao artigo “TransArquitetura: 
uma (in)disciplina”, publicado na Revista Indisciplinar, v. 7, número 2, dezembro de 2021. O 
Colegiado aprovou o requerimento de produção acadêmica encaminhado pelo doutorando Hugo 
Alkmim de Matos, com anuência de seu orientador, Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos, referente 155 
ao artigo “Canteiro de montagem: ensaios de processo”, publicado nos Anais do Encontro nacional 
de ensino de estruturas em escolas de arquitetura, realizado em Recife/PE em 2021. O Colegiado 
aprovou o requerimento de produção acadêmica encaminhado pela mestranda Desirée Rodrigues 
Ruas, com anuência de sua orientadora, Profa. Paula Barros, sob a forma de “Atividades 
Acadêmicas de Pós-graduação” – 02 (dois) créditos, referente à seguinte publicação: RUAS, 160 
Desirée. Criança, natureza e saúde integral: O que nos ensinam os Salvadores da Mata do Planalto? 
In: OLIVEIRA, Adriana et al. Neurodesenvolvimento infantil em contato com a natureza. Iguatu, CE: 
Quipá, Editora, 2021, cp. 6. P. 83-98. O Colegiado aprovou o requerimento de produção acadêmica 
encaminhado pelo mestrando Erick Aparecido de Lacerda, com anuência de sua orientadora, 
Profa. Elisângela de Almeida Chiquito, sob a forma de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação” – 165 
01 (um) crédito, referente ao artigo “Urbanização de Divinópolis-MG, 1912-1933: Expandir; 
embelezar; segregar”, produzido em coautoria com a orientadora, aceito para publicação no XIX 
ENANPUR, a ser realizado virtualmente de 22 a 27 de maio de 2022. G) Mudança de orientação. 
Conforme discutido na última reunião do Colegiado, a Profa. Vanessa Borges Brasileiro concordou 
em assumir a orientação do doutorando Thiago Alfenas Fialho, conforme mensagem eletrônica 170 
enviada pela Professora em 19/02/2022. H) Orientação externa. O Colegiado registrou a 
comunicação do Prof. Daniel Medeiros de Freitas, encaminhada em mensagem eletrônica datada 
de 14/02/2022, de orientação da pesquisadora Lydia Collins, da Universidade de Chicago, entre 
fevereiro e agosto de 2022. Para fins de registro no Relatório CAPES/SUCUPIRA, o Colegiado 
decidiu solicitar ao Professor que esclarecesse se a atividade se trata de coorientação de aluno 175 
estrangeiro [e o nome do orientador na instituição de origem da estudante] ou parceria de pesquisa 
entre o PRAXIS-EA/UFMG e a Universidade de Chicago [que, nesse caso, não se caracteriza como 
atividade de orientação]. I) Representação discente. O Colegiado avaliou a mensagem eletrônica 
encaminhada em 08/02/2022 pela representante discente Renata Nogueira Morais Costa, relatando 
a dificuldade de a atual representação discente participar das reuniões do Colegiado, e perguntando 180 
sobre a possibilidade de as reuniões do Colegiado ocorrerem em algum dia da semana no período 
noturno. O Colegiado decidiu esclarecer à discente que o funcionamento administrativo do NPGAU é 
no período diurno, não havendo a possibilidade de realização das reuniões do Colegiado à noite, e, 



considerando sua indisponibilidade de participação nas reuniões do Colegiado no período da tarde, e 
o desligamento do curso de mestrado do estudante Fernando da Silva Soares, solicitar providências 185 
para a eleição de nova representação discente junto ao Colegiado, lembrando que a próxima reunião 
está marcada para 4 de abril. ITEM 3. OFERTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO. O Colegiado aprovou a oferta de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação”, com 
carga horária de 30 horas/01 crédito, referente a “Leitura coletiva do último livro de Ariella Azoulay 
[Israel, 1962 -Brown University] – Potential History: Unlearning Imperialism. London/New York: Verso, 190 
2019 – com debates e atravessamentos de outros textos e projetos expositivos correlacionados”, 
realizada no 2º semestre de 2021 sob a responsabilidade da Profa. Renata Moreira Marquez para 
suas orientandas: Gabriela Moulin Mendonça, Helena Marchisotti de Souza, Isabela Oliveira Izidoro, 
Octávio Scapin Costa Pereira e Isadora Carraro Tavares Monteiro. ITEM 4. SELEÇÃO PARA PÓS-
DOUTORAMENTO 2022. Conforme previsto na Resolução de Pós-Doutorado do NPGAU, e para 195 
divulgação no site do Programa, a Profa. Raquel Garcia Gonçalves relatou que encaminhou 
correspondência aos professores do NPGAU solicitando o envio de atualização de seu termo de 
referência de pesquisa e disponibilidade de supervisão de pesquisadores de pós-doutorado em 2022. 
Em resposta, a Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso encaminhou mensagem eletrônica datada de 
14/02/2022 com dúvida sobre o fato de a correspondência citar a necessidade de os candidatos 200 
indicarem dois termos de referência de pesquisas aos quais seu Plano de Trabalho deve se articular. 
O Colegiado decidiu esclarecer à Profa. Rita Velloso que houve um equívoco em relação à essa 
exigência, em razão de o formulário de inscrição disponibilizado no site do NPGAU não ter sido 
atualizado, em função da aprovação da nova Resolução de Pós-doutorado em 21/10/2021. O 
Colegiado solicitou a correção do formulário e a publicação no site de sua nova versão. ITEM 5. 205 
PRÊMIO ANPARQ 2022 DE DISSERTAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata da Comissão 
designada pelo Colegiado para a indicação de uma dissertação ao Prêmio ANPARQ 2022, composta 
pelos Professores Elisângela de Almeida Chiquito, Renata Moreira Marquez e Silke Kapp, com a 
seguinte indicação: Dissertação de Paula de Souza Carmo Lobato, desenvolvida sob a orientação 
da Profa. Renata Moreira Marquez, e defendida em 29/10/2021 sob o título "Modos de ler, modos de 210 
desaprender: os livros e o ensino de arquitetura no Brasil”. Aproveitando o tema do item da pauta, a 
Profa. Raquel Garcia informou a publicação do Edital do Prêmio CAPES de Teses – Edição 2022, 
defendidas no ano de 2021, com inscrições de 21 de fevereiro a 22 de abril de 2022 e solicitou a 
indicação de nomes para compor a Comissão de Seleção do NPGAU. A Profa. Ana Paula Baltazar 
disse que a UFMG costuma publicar o Edital do Prêmio UFMG de Teses em sequência à CAPES e 215 
sugeriu que a mesma Comissão fizesse a escolha de teses a serem indicadas para ambos os 
Prêmios. O Colegiado aprovou a sugestão, e discutiu sobre a possibilidade de manter a mesma 
Comissão que fez a seleção da tese para o Prêmio ANPARQ. O Prof. Altamiro Bessa declinou da 
indicação de seu nome em razão de sobrecarga de trabalho e, após considerar outros nomes, o 
Colegiado decidiu indicar o nome dos Professores Celina Borges Lemos, Roberto Eustaáquio dos 220 
Santos e André Guilherme Dornelles Dangelo para compor a Comissão de Seleção de Tese para os 
Prêmios CAPES e UFMG. Os professores serão consultados e, no impedimento de algum, foram 
indicadas para consulta sobre sua disponibilidade as Professoras Denise Morado, Rita Velloso e 
Jupira Mendonça. ITEM 6. REPRESENTANTES ASSEMBLEIA ANPUR E COMITÊ CIENTÍFICO 
ENANPARQ. Atendendo demandas das Associações, e após consulta aos professores sobre seu 225 
interesse e disponibilidade, o Colegiado designou as Professoras Jupira Gomes de Mendonça, 
Marcela Silviano Brandão Lopes e Silke Kapp como delegadas do NPGAU na Assembleia da 
ANPUR-Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, a 
ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 08h, de forma virtual, e designou as Professoras Ana 
Paula Baltazar dos Santos, Elisângela de Almeida Chiquito e Marcela Silviano Brandão Lopes como 230 
representante do NPGAU para compor o Comité Científico do VII ENANPARQ-Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ser realizado em 
São Carlos, entre os dias 17 e 21 de outubro de 2022. ITEM 7. OUTROS ASSUNTOS. A) Oferta de 
disciplinas 1/2022. A Profa. Raquel Garcia informou que, após a reunião extraordinária do 
Colegiado realizada em 14 de fevereiro, entrou em contato com os Profs. Roberto Eustaáquio dos 235 
Santos e Renato César Ferreira de Souza, que confirmaram a oferta de suas disciplinas no 1º 
semestre letivo de 2022 no formato presencial. O Prof. Altamiro Bessa aproveitou para informar que 
não irá mais ofertar o tema de sua disciplina sob a forma de “Leitura orientada”, como havia sido 
sugerido nessa reunião. B) Edital de credenciamento de docentes. A Profa Ana Paula Baltazar 
lembrou de discussão havida em reunião anterior sobre a possibilidade de lançamento de edital para 240 
a seleção de docente a ser credenciamento junto ao NPGAU, que possa assumir a orientação de 
estudante aprovado no próximo processo seletivo. O Colegiado aprovou a expedição do edital e a 
Profa. Ana Paula Baltazar se comprometeu a enviar uma minuta de Edital para discussão e 
aprovação na próxima reunião. C) Impressão de livros. A Profa. Raquel Garcia informou que a 



Comissão de Gerência do PROEX/CAPES se reuniu no dia 18 de fevereiro último e aprovou a 245 
utilização dos recursos do PROEX para as providências necessárias para a impressão da tese de 
doutorado da Profa. Fernanda Borges de Moraes, aprovada pelo Colegiado. A Comissão também 
aprovou a sugestão de lançamento de chamadas/ano 2022 para a impressão de livros por docentes 
e discentes, cujas despesas também seriam realizadas com recursos dessa fonte. Nesse sentido, a 
Profa. Ana Paula Baltazar, membro da Comissão de Gerência do PROEX/CAPES e membro da 250 
Comissão Editorial do NPGAU, se comprometeu a preparar, juntamente com a Profa. Renata Moreira 
Marquez, também membro da Comissão Editorial do NPGAU, uma minuta das chamadas com as 
sugestões levantadas pela Comissão Editorial em suas últimas reuniões, para discussão e 
aprovação do Colegiado. Em votação, o Colegiado aprovou a expedição da Chamada Interna 
NPGAU 02/2022 para fins de recebimento de demandas de impressão de livro (tiragem de 300 255 
exemplares) por docentes credenciados junto ao Programa e da Chamada Interna NPGAU 03/2022 
para fins de recebimento de demandas de impressão de livro (tiragem de 300 exemplares) por 
discentes e egressos regularmente matriculados no NPGAU entre agosto de 2018 e agosto de 2022. 
Será selecionado um livro em cada Chamada, a ser publicado pelo selo npgau da Editora da Escola 
de Arquitetura da UFMG. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de 260 
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, 21 de fevereiro de 
2022. 


