
Ata da 3ª/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 4 de 
abril 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 Ana Paula 5 
Baltazar dos Santos e Renata Moreira Marquez. Suplente: Professora Doutora Celina Borges Lemos. 
Representante Discente: Titular: Doutorando Rogério Lucas Gonçalves Passos. Constatado quorum, 
a Profa. Raquel Garcia Gonçalves iniciou a reunião dando boas vindas à nova representação 
discente e colocando em discussão o item relativo ao Expediente da Pauta: Foi aprovada a Ata da 
2ª/2022 reunião do Colegiado, realizada em 21/02/2022. O Colegiado aprovou a realização de 10 
consulta aos membros do Colegiado antes da próxima reunião para decisão sobre a modalidade de 
realização da sessão: presencial, remota ou híbrida. Continuando, foram colocados em discussão os 
itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de: Tiago Amaral da Silva, cujo trabalho 
intitulado Representação a contrapelo: o desenho de arquitetura como ferramenta da produção do 15 
espaço foi apresentado no dia 23 de fevereiro de 2022, por videoconferência, e “Aprovado” por 
Comissão Examinadora constituída pelos 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). Tatiana Pimentel Barbosa, cujo trabalho intitulado Identidade 
sociedade - espaço: Transformação e permanência na avenida Afonso Pena foi apresentado no dia 20 
15 de março de 2022, por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora constituída 
pelos Professores Doutores Flávio de Lemos Carsalade (orientador - EA-UFMG), Celina Borges 
Lemos (EA-UFMG) e Luciana Teixeira de Andrade (PUC MG). O Colegiado homologou a Ata do 
Exame de Qualificação de Doutorado de: Edgardo Moreira Neto, cujo trabalho intitulado A cultura 
da autoria como entrave colaborativo: Um estudo sobre a projetação arquitetônica em Belo Horizonte 25 
foi apresentado no dia 15 de dezembro de 2021 por meio de videoconferência, e “Aprovado” por 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora - 
EA-UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-
UFMG), Roxane Sidney Resende de Mendonça (IFMG-Santa Luzia) e Doutora Renata Alves 
Siqueira (DPP-UFMG). Brenda Melo Bernardes, cujo trabalho intitulado A preservação do 30 
patrimônio cultural e as dinâmicas de mercado: Os interesses antagônicos de planejamento 
vinculados ao conjunto urbano Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates foi apresentado no dia 17 de março 
de 2022 por meio de videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora constituída pelos 
Professores Doutores Raquel Garcia Gonçalves (Orientadora-EA-UFMG) e João Bosco Moura 
Tonucci Filho (FACE-UFMG) e Doutora Luciana Rocha Féres. O Colegiado homologou a Ata do 35 
Exame de Qualificação de Mestrado de José Camilo Carlos Júnior, cujo trabalho intitulado Nas 
margens e nas bordas: dissenso e autonomia no Baixo Onça foi apresentado no dia 16 de fevereiro 
de 2022, por videoconferência, e “Aprovado” por Comissão Examinadora constituída pelos 
Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-
UFMG) e Wellington Cançado Coelho (EA-UFMG). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS 40 
EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a designação da 
Comissão Examinadora de Defesa de Tese de: Edgardo Moreira Neto, cujo trabalho intitulado A 
cultura da autoria como entrave colaborativo: um estudo sobre a projetação arquitetônica em Belo 
Horizonte será apresentado no dia 9 de maio de 2022, por videoconferência, perante a seguinte 
Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora – EA-UFMG), Mauricio José 45 
Laguardia Campomori (EA-UFMG), Flávio de Lemos Carsalade (EA-UFMG), Roxane Sidney 
Resende de Mendonça (IFMG), Arivaldo Leão Amorim (UFBA) e Dra. Renata Alves Siqueira (DPP-
UFMG). Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, cujo trabalho intitulado Transformações do 
imaginário arquitetônico do Antecedente ao Consequente será apresentado no dia 23 de maio de 
2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Maria Lucia Malard 50 
(orientadora – EA-UFMG), Mauricio José Laguardia Campomori (EA-UFMG), Juliana Torres de 
Miranda (EA-UFMG), Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali (UFRN) e João Marcos de Almeida 
Lopes (IAU-USP). Suplente: Prof. Carlos Alberto Batista Maciel (EA-UFMG). O Colegiado homologou 
a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Dissertação de Pedro Gabriel de Melo 
Flora, cujo trabalho intitulado Quando 2 e 2 não são 4 – Análise configuracional e cartografia 55 
histórica na leitura do processo de modernização e reconstrução de Roma durante o século do 
renascimento será apresentado no dia 19 de abril de 2022, na Escola de Arquitetura da Universidade 
Federal de Minas Gerais, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Carlos Antônio Leite 
Brandão (orientador - EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Luiz Manuel do Eirado 
Amorim (UFPE - participação por videoconferência). Suplente: Professor Doutor Renato César 60 
Ferreira de Souza (EA-UFMG). A Profa. Ana Paula Baltazar relatou que o Prof. Renato César se 



mostrou insatisfeito com o fato de não ter sido indicado para compor a banca na qualidade de titular, 
pois participou da qualificação do trabalho, quando levantou várias questões a serem incorporadas 
para a defesa da dissertação. O Colegiado solicitou que fosse feito contato com o orientador, Prof. 
Carlos Brandão, para verificar a situação e decidiu incluir a discussão sobre a presença dos 65 
membros da qualificação na banca final de defesa de teses/dissertações como ponto de revisão do 
regulamento do NPGAU. O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de 
Qualificação de Doutorado de: Sibelle Meyer Lana para o dia 03 de junho às 14:00h: Professores 
Doutores Celina Borges Lemos (orientadora –EA-UFMG), Stéphane Huchet (EA-UFMG), Carlos 
Alberto Maciel (EA-UFMG), Mateus Rosada (EA-UFMG) e Hugo Segawa (FAU-USP- participação 70 
por videoconferência). Taís Freire de Andrade Clark, cujo trabalho intitulado Crime, cidade e favela: 
a relação entre as políticas criminais e a conformação do bairro Serra em Belo Horizonte será 
apresentado em data a ser definida entre os dias 18 e 23 de abril de 2022, por videoconferência, 
perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Silke Kapp (orientadora - EA-UFMG), Ludmila 
Mendonça Lopes Ribeiro (FAFICH-UFMG), Rafael Lacerda Silveira Rocha (FAFICH-UFMG) e 75 
Suzann Flavia Cordeiro de Lima (UFAL). O Colegiado homologou a designação da Comissão 
Examinadora de Qualificação de Mestrado de: Letícia Bedendo Campanha Pires, cujo trabalho 
intitulado Minas é o Beco do Mota: a Décima Predial Urbana e as dinâmicas socioespaciais do arraial 
do Tijuco entre os séculos XVIII e XIX será apresentado no dia 4 de abril de 2022 na Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, perante a seguinte Comissão: Professores 80 
Doutores Vanessa Borges Brasileiro (orientadora - EA-UFMG), André Guilherme Dornelles Dangelo 
(EA-UFMG) e João Pinto Furtado (FAFICH-UFMG). Suplente: Professor Doutor Mateus Rosada (EA-
UFMG). Carolina Luisa Ribeiro, cujo trabalho intitulado Reflexões sobre a trajetória de consolidação 
do espaço urbano da Universidade Federal de Juiz de Fora será apresentado no dia 12 de maio de 
2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Roberto Eustaáquio 85 
dos Santos (orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG) e Klaus Chaves Alberto (UFJF). 
Suplente: Professora Doutora Silke Kapp (EA-UFMG). ITEM 3. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) 
Aproveitamento de estudos. O Colegiado aprovou o requerimento de Aproveitamento de estudos 
encaminhado pelo mestrando Erick Aparecido de Lacerda, com anuência de sua orientadora, 
Profa. Elisângela de Almeida Chiquito, referente à seguinte disciplina cursada como “aluno especial” 90 
na UnB no 2º semestre de 2020: Urbanismo, planejamento e urbanização no Brasil: séculos XIX e 
XX – 60 horas/04 créditos – conceito SS (entre 9,0 e 10,0). O Colegiado aprovou o requerimento de 
Aproveitamento de estudos encaminhado pela mestranda Ivana Perucci Esteves dos Santo, com 
anuência de seu orientador, Prof. Renato César Ferreira de Souza, referente à seguinte disciplina 
cursada como “disciplina isolada” na UFOP no 2º semestre de 2021: Análise e gestão de riscos em 95 
áreas urbanas – 45 horas/03 créditos – 90 pontos, conceito A. B) Atividades Acadêmicas de Pós-
Graduação. O Colegiado aprovou a solicitação do mestrando André Siqueira de Mendonça, 
encaminhada com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, de 
concessão de 3 (três) créditos sob a forma de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação referente à 
realização de carga horária em estágio docência além da obrigatória no 1º semestre letivo de 2021. 100 
O Colegiado aprovou a solicitação da mestranda Daniela de Oliveira Faria, encaminhada com a 
anuência de sua orientadora, Profa. Renata Moreira Marquez, de concessão de 1 (um) crédito sob a 
forma de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação referente à publicação do artigo Nicinha e 
Jurema: uma história de cuidado, publicado no “Seminário urbanismo na Bahia”, realizado em 
novembro de 2021. O Colegiado indeferiu a solicitação do mestrando Erick Aparecido de Lacerda, 105 
encaminhada com a anuência de sua orientadora, Profa. Elisângela de Almeida Chiquito, de 
concessão de 2 (dois) créditos sob a forma de Atividades Acadêmicas de Pós-graduação referente à 
realização de carga horária em estágio docência além da obrigatória no 2º semestre letivo de 2021, 
considerando que consta no Histórico Escolar do aluno somente a realização da carga horária de 30 
horas obrigatórias de estágio docência. C) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou os seguintes 110 
requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo doutorando Cleber Augusto Barreto 
Corrêa, com anuência de seu orientador, Prof. Frederico Canuto: (i) Barreto, Binho 1974. O livro dos 
vivos; ilustrações Binho Barreto. Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2019. 179 p. il. (ii) Corrêa, 
C.A.B. Pichação: corpos em performance. XII Seminario Internacional de Investigación en 
Urbanismo. São Paulo-Lisboa: Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2020. O 115 
Colegiado indeferiu os requerimentos de produção acadêmica encaminhados pelo estudante 
relativos a publicações na Editora da PUC-MG nos quais o aluno não consta como primeiro 
organizador das obras. O Colegiado aprovou o requerimento de produção acadêmica encaminhado 
pelo doutorando João Antonio Valle Diniz, com anuência de sua orientadora, Profa. Maria Lucia 
Malard, referente ao artigo “Sonastério: uma arquitetura para o som”, aceito para publicação na 120 
Revista Projetar: Projeto e percepção do ambiente, da UFRN, na edição de maio de 2022. D) 
Trancamento parcial de matrícula. O Colegiado homologou a aprovação ad referendum do 



requerimento de Trancamento parcial de matrícula, com justificativa, encaminhado pela mestranda 
Fabiana Soares Leme, com anuência de sua orientadora, Profa. Renata Moreira Marquez, na 
disciplina do 2º semestre letivo de 2021: Tópicos especiais II: Ecologia política urbana - GEO901 – 125 
30h/02 créditos. E) Prorrogações de prazo de conclusão do curso. O Colegiado aprovou, em 
caráter excepcional, a solicitação da Profa. Denise Morado Nascimento para a prorrogação do prazo 
de defesa de tese de seu orientando Tarcísio Gontijo Cunha até a data limite de 15/12/2022, 
justificada por problemas ocasionados pela pandemia do CoViD-19, solicitando todos os esforços 
para a antecipação dessa data, se possível, e esclarecendo que a defesa deve ocorrer ainda em 130 
2022. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da doutoranda Giselle Oliveira 
Mascarenhas, encaminhada com a anuência de seu orientador, Prof. Roberto Eustaáquio dos 
Santos, para a prorrogação do prazo de sua defesa de tese até a data limite de 31/10/2022, 
justificada por atraso no desenvolvimento da pesquisa de campo que subsidia a tese “pelas 
condições excepcionais impostas pela pandemia de CoViD-19”. O Colegiado aprovou, em caráter 135 
excepcional, a solicitação do doutorando Rafael Lemieszek Pinheiro, encaminhada com a anuência 
de sua orientadora, Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos, para a prorrogação do prazo de sua 
defesa de tese até a data limite de 30/06/2022, justificada por “uma série de contratempos 
profissionais e particulares”. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação da Profa. 
Renata Moreira Marquez para a prorrogação do prazo de defesa de tese de sua orientanda Priscila 140 
Mesquita Musa até a data limite de 31/05/2022, relatando que, embora a aluna esteja se esforçando 
para fazer a defesa nesse mês de abril, conforme aprovado pelo Colegiado em reunião anterior, não 
conseguirá cumprir esse prazo sem prejuízo à qualidade do trabalho. O Colegiado homologou a 
aprovação ad referendum do recurso encaminhado pela Profa. Maria Lucia Malard contra a decisão 
do Colegiado de estabelecer a data limite de 29/04/2022 para a defesa de tese de sua orientanda 145 
Lanna Larissa Rodrigues Rêgo de Oliveira, com base na justificativa de viagem da Professora no 
período de 23 de março a 27 de abril. O Colegiado registrou que a justificativa apresentada pela 
orientadora baseada em normas da CAPES que garantiriam que a prorrogação não acarretaria 
prejuízos ao Programa não procede, uma vez que a CAPES ainda não se pronunciou sobre os 
critérios que serão levados em consideração na avaliação do triênio em curso e que o tempo médio 150 
de titulação foi utilizado pela CAPES para a distribuição da concessão de bolsas em 2022. O 
Colegiado homologou a aprovação ad referendum da prorrogação do prazo de defesa de dissertação 
do mestrando Daniel Henrique Souza Taranto até a data limite de 29/04/2022, considerando 
manifestação favorável da orientadora, Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes. F) 
Acompanhamento psicológico dos alunos. A Profa. Raquel Garcia comentou que, na consulta 155 
feita aos membros do Colegiado sobre o pedido de prorrogação de prazo de defesa de dissertação 
do mestrando Daniel Taranto, foi colocada a necessidade de uma discussão institucional sobre a 
questão do acompanhamento psicológico dos alunos. A Professora lembrou que o Colegiado tem 
discutido de forma recorrente a respeito de dificuldades de natureza psicológica enfrentadas pelos 
estudantes que têm levado a um grande número de pedidos de trancamento parcial de matrícula, 160 
prorrogações nos prazos de qualificação e de defesa de tese/dissertação, ocasionando até mesmo 
pedidos de desligamentos do curso. Essa situação se agrava se for levado em consideração o fato 
de os atrasos na finalização do curso impactarem diretamente a quantidade de bolsas e recursos que 
o programa recebe da CAPES (principal fonte de recursos do NPGAU). O Colegiado tem se 
esforçado para considerar as peculiaridades da situação de cada estudante, sobretudo no que diz 165 
respeito a questões de saúde, e tem conhecimento de algumas iniciativas de unidades que contam 
com serviço de escuta acadêmica com psicólogo, orientando o estudante no melhor 
encaminhamento diante de cada situação. Considerando que na Escola de Arquitetura não há esse 
tipo de serviço com atuação profissional de psicólogos, resta ao NPGAU lidar isoladamente caso a 
caso, na maioria das vezes quando os prazos já estão se encerrando, e contando com a iniciativa 170 
individual dos orientadores de procurarem ajudar seus orientandos em questões com as quais não 
sabem lidar profissionalmente. Nesse sentido, o Colegiado decidiu enviar sugestão à Diretoria da 
Escola de Arquitetura para a inclusão dessa discussão como um ponto de pauta na próxima reunião 
da Congregação, entendendo a importância de se dar institucionalmente a devida atenção à questão 
da saúde mental de forma mais sistêmica e não individual. ITEM 4. PROPOSTA DE ATIVIDADES 175 
ACADÊMICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. O Colegiado aprovou a proposta da Profa. Renata Moreira 
Marquez para a realização de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação” sob a forma de leitura 
coletiva dos dois últimos livros de Marisol de La Cadena [Peru, 1957 – California University, Davis] 
Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015; A 
World of Many Worlds. Durham/London: Duke University Press, 2018 com debates e 180 
atravessamentos de outros textos e projetos correlacionados, nos 1º e 2º semestre letivos de 2022, 
com carga horária de 30 horas/01 crédito em cada semestre, para seus orientandos: Aline Furtado 
Franceschini; Daniela de Oliveira Faria; Fabiana Soares Leme; Gabriela Moulin Mendonça; Helena 



Marchisotti de Souza; Isabela Oliveira Izidoro; Isadora Carraro Tavares Monteiro; e Octavio Scapin 
Costa Pereira, condicionada à matrícula regular dos estudantes no respectivo semestre letivo. ITEM 185 
5. INDICAÇÃO CA-CS CNPQ. Em resposta à demanda da ANPARQ – Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo por meio da Circular 02/2022, datada de 
14/03/2022, o Colegiado aprovou a seguinte indicação de nomes para compor o CA-CS do CNPq: 
Professores Heloisa Soares de Moura Costa – UFMG; Akemi Ino – USP; Luiz Manuel do Eirado 
Amorim – UFPE. ITEM 6. CHAMADA PARA SEDIAR 1º INTERSEÇÕES ANPARQ. Em atendimento 190 
à Circular ANPARQ n. 1/2022, que torna pública a chamada a seus programas afiliados para sediar o 
1º InterSeções ANPARQ, a se realizar em julho de 2022, o Colegiado discutiu a questão e decidiu 
declinar do convite. ITEM 7. PRÊMIO UFMG DE TESES 2022. A Profa. Raquel Garcia informou que 
a UFMG lançou o Edital do Prêmio de Teses 2022. O Colegiado ratificou a designação da Comissão 
de Seleção de Tese para os Prêmios CAPES e UFMG aprovada na última reunião, composta pelos 195 
Professores Celina Borges Lemos, Roberto Eustaáquio dos Santos e André Guilherme Dornelles 
Dangelo e decidiu estabelecer os seguintes prazos para a Comissão encaminhar o resultado de seu 
trabalho: para o Prêmio CAPES: 18 de abril e para o Prêmio UFMG: 7 de maio. ITEM 8. 
NORMALIZAÇÃO TRABALHOS ACADÊMICOS BIBLIOTECA EA UFMG. A Profa. Raquel Garcia 
informou que recebeu cópia de mensagem eletrônica encaminhada em 21/03/2002 pela equipe da 200 
Biblioteca da Escola de Arquitetura à equipe do Repositório da UFMG relatando que “Recentemente 
temos recebido alguns trabalhos acadêmicos depositados no Repositório Institucional da UFMG fora 
das diretrizes de normalização para trabalhos acadêmicos. Os autores têm justificado que os 
trabalhos acadêmicos serão publicados, posteriormente, como livros (E-book). Por isso, estão sendo 
depositados fora das normas. Alguns destes trabalhos já foram disponibilizados por nós no 205 
repositório, tendo em vista que, são trabalhos aprovados pela banca e pela equipe do Repositório 
Institucional”. O pessoal da Biblioteca da Escola de Arquitetura questiona o Repositório se existe 
alguma política ou orientação em relação a estes casos, já que a primeira orientação era que 
verificássemos a adequação dos trabalhos acadêmicos quanto às normas e diretrizes para 
aprovação da publicação dos trabalhos no repositório”. O Colegiado decidiu solicitar à Biblioteca da 210 
Escola de Arquitetura informação sobre o retorno da equipe do Repositório à sua mensagem. O 
Colegiado lembrou que foi designada uma Comissão para elaborar uma proposta de normatização 
de teses e dissertações do Programa e para levantar sugestões a serem enviadas à chefia da 
Biblioteca Universitária a respeito do processo de depósito das teses e dissertações no Repositório 
da UFMG, solicitando a agilidade possível nos trabalhos da Comissão. ITEM 9. DISCUSSÃO 215 
PORTARIA SUSPENDE ARTIGOS RESOLUÇÃO DE BOLSAS. Considerando o retorno das 
atividades presenciais na UFMG, o Colegiado decidiu revogar a PORTARIA Nº 04/2020, de 6 de abril 
de 2020, que suspende, em caráter excepcional e por prazo indeterminado, os Artigos 2º, 3º e os 
incisos III e IV do Artigo 9º da Resolução de Bolsas do NPGAU, para viabilizar que o Colegiado do 
Programa avalie pedidos excepcionais de prorrogação de prazos de Exames de Qualificação e 220 
Defesas de Teses e Dissertações, considerando o contexto de exceção em face da decretação, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), da pandemia da doença COVID-19, causada pelo novo 
coronavírus, aplicando os efeitos dessa revogação aos alunos ingressos no NPGAU a partir do 2º 
semestre letivo de 2022. ITEM 10. AUXÍLIOS FINANCEIROS. O Colegiado avaliou a solicitação do 
Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos, datada de 11/03/2022, de concessão de auxílio financeiro para 225 
custear despesas com a confecção de maquetes para o projeto “Águas na Cidade”, que dá apoio aos 
trabalhos de doutorado de Renata Oliveira e Leonardo Polizzi. O Professor apresentou um 
orçamento de R$ 3.280,00 relativo ao corte a laser do material da maquete. O Colegiado aprovou a 
solicitação e o recurso despendido será descontado da cota de auxílio financeiro concedido aos 
alunos do doutorado [até R$ 2.000,00 para cada estudante, pelo período de 2 anos], sendo: 230 
R$1.640,00 da cota da aluna Renata Oliveira, e R$1.640,00 da cota do aluno Leonardo Polizzi, 
considerando a premissa de que ambos os alunos estão de acordo com esse procedimento. ITEM 
11. DISCUSSÃO PRAZO DE CARÊNCIA CHAMADAS INTERNAS LIVROS. O Colegiado aprovou a 
expedição de uma retificação às Chamadas Internas para Impressão de Livros – docentes e 
discentes, acrescentando a impossibilidade de candidatura de professores e estudantes que tenham 235 
sido contemplados nas Chamadas anteriores (em anexo). ITEM 12. OUTROS ASSUNTOS. A) 
Candidatura ao Pós-Doutorado. Conforme previsto na Resolução de Pós-Doutorado do NPGAU, o 
Colegiado aprovou a recomposição, em um de seus membros, da Banca Examinadora de Seleção 
de candidaturas à Residência Pós-Doutoral, que passa a ser composta pelos seguintes membros: 
Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos, Renata Moreira Marquez e Altamiro Sérgio 240 
Mol Bessa. Em seguida, a Profa. Raquel Garcia informou que recebeu a candidatura de Marina 
Romagnoli Bethonico ao Pós-Doutorado, que será repassada à Banca Examinadora, para 
avaliação. Continuando, o Colegiado discutiu sobre a omissão da Resolução de Residência de Pós-
doutorado com relação aos requisitos necessários para os docentes do NPGAU assumirem a 



supervisão dos pesquisadores de Pós-Doutorado. O Colegiado decidiu discutir na próxima reunião 245 
uma proposta de atualização da Resolução, com a inclusão da necessidade de o supervisor de Pós-
Doutorado ter experiência de orientação no doutorado e também a possibilidade de professores 
colaboradores supervisionarem Pós-Doutorandos. De imediato, o Colegiado decidiu retirar o termo 
de referência de pesquisa dos professores sem experiência de orientação no doutorado [Profs. Paula 
Barros e João Tonucci] da lista disponibilizada para os candidatos no site do NPGAU, explicando 250 
para esses professores a decisão do Colegiado. B) Edital de credenciamento de docente no 
NPGAU. O Colegiado aprovou a expedição do Edital Interno de Seleção para o credenciamento de 
professor no NPGAU, em anexo, para a apresentação de candidaturas para a seleção de novo 
credenciamento como docente permanente ou colaborador, na linha de pesquisa “Produção, projeto 
e experiência do espaço”, com ênfase nas tecnologias digitais, nos termos estabelecidos no Edital e 255 
em conformidade com a Resolução 04 de 2021, de 13 de setembro de 2021, que estabelece as 
diretrizes de credenciamento de docentes permanentes e colaboradores no NPGAU, e considerando 
discussões realizadas na Assembleia de Docentes realizada em 27/01/2021. C) Coorientação. O 
Colegiado registrou a comunicação da Profa. Silke Kapp, datada de 29/03/2022, informando que 
está assumindo a coorientação do doutorando José Rodolfo Pacheco Thiesen, que desenvolve o 260 
trabalho “Por uma história da arquitetura latino americana a partir do canteiro”, sob a orientação 
principal do Profa. Thais Troncon Rosa, da UFBA. 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, 4 de 265 
abril de 2022. 


