
Ata da 4ª/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 2 de 
maio 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 Altamiro 5 
Sérgio Mol Bessa, Ana Paula Baltazar dos Santos e Renata Moreira Marquez. Representante 
Discente: Suplente: Mestranda Maria Laura de Vilhena Dias e Silva. 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 3ª/2022 reunião do Colegiado, realizada em 04/04/2022. 
Continuando, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da Pauta: ITEM 1. 10 
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado homologou a Ata de 
Defesa de Dissertação de: Juliana Godoy Corrêa de Araújo, cujo trabalho intitulado O processo de 
planejamento municipal em Brumadinho/MG: avanços e permanências em situação de minero-
dependência foi apresentado no dia 24 de fevereiro de 2022, e “Aprovado” por Comissão 
Examinadora constituída pelos Professores Doutores Elisângela de Almeida Chiquito (orientadora - 15 
EA-UFMG), Daniel Medeiros de Freitas (EA-UFMG) e Heloisa Soares de Moura Costa (IGC-UFMG). 
Pedro Gabriel de Melo Flora, cujo trabalho intitulado Quando 2 e 2 não são 4 – Análise 
configuracional e cartografia histórica na leitura do processo de modernização e reconstrução de 
Roma durante o século do renascimento foi apresentado no dia 19 de abril de 2022, e “Aprovado” por 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Carlos Antônio Leite Brandão 20 
(orientador - EA-UFMG), Vanessa Borges Brasileiro (EA-UFMG) e Luiz Manuel do Eirado Amorim 
(UFPE). O Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Mestrado de: Emídio Dias 
Maciel e Souza, cujo trabalho intitulado Caixas de ferramentas cibernéticas para uma arquitetura 
dinâmica foi apresentado no dia 22 de fevereiro de 2022, e “Aprovado” por Comissão Examinadora 
constituída pelos Professores Doutores José dos Santos Cabral Filho (orientador - EA-UFMG), Ana 25 
Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Mateus de Sousa van Stralen (EA-UFMG) e Sandro 
Canavezzi de Abreu (EA-UFMG). Renata Nogueira Morais Costa, cujo trabalho intitulado Do 
vestígio à lente: prática espacial feminista como disrupção foi apresentado no dia 5 de abril de 2022, 
e “Aprovado” por Comissão Examinadora constituída pelas Professora Doutoras Rita de Cássia 
Lucena Velloso (orientadora - EA-UFMG), Silke Kapp (EA-UFMG), Rossana Brandão Tavares (UFF) 30 
e Gabriela Leandro Pereira (UFBA). ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE 
DEFESAS. O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de Tese de 
Tiago Castelo Branco Lourenço, cujo trabalho intitulado Com orde minha mesmo será apresentado 
no dia 9 de junho de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores 
Silke Kapp (orientadora – EA-UFMG), Ana Paula Baltazar dos Santos (EA-UFMG), Margarete Maria 35 
de Araújo Silva (EA-UFMG), Tatiana Tramontani Ramos (UFF), José Eduardo Baravelli (USP) e 
Carlos Frederico Lago Burnett (UFMA). O Colegiado homologou a aprovação ad referendum da 
prorrogação do prazo de defesa da tese do aluno Tiago Castelo Branco Lourenço até 9 de junho em 
função da agenda da Comissão Examinadora e do prazo de entrega do trabalho para leitura da 
Comissão. O Colegiado homologou a designação da Comissão Examinadora de Defesa de 40 
Dissertação de Thais Antunes Bortolini, cujo trabalho intitulado Correlações entre a percepção da 
insegurança e o território urbano no bairro Buritis – Belo Horizonte/MG será apresentado no dia 4 de 
maio de 2022, por videoconferência, perante a seguinte Comissão: Professores Doutores Daniel 
Medeiros de Freitas (orientador - EA-UFMG), Denise Morado Nascimento (EA-UFMG) e Valéria 
Cristina de Oliveira (FAE-UFMG). O Colegiado homologou a aprovação ad referendum da 45 
prorrogação do prazo de defesa da dissertação da aluna Thais Antunes Bortolini até 4 de maio em 
função da disponibilidade de agenda dos participantes da Comissão Examinadora. ITEM 3. 
HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DA COMISSÃO DE ESCOLHA DE TESES PARA OS PRÊMIOS 
CAPES E UFMG, EDIÇÃO 2022. A Profa. Raquel Garcia apresentou as Atas da Comissão de 
Seleção de Teses para os Prêmios CAPES e UFMG - Edição 2022, composta pelos Professores 50 
Doutores Celina Borges Lemos, Roberto Eustaáquio dos Santos e André Guilherme Dornelles 
Dangelo. Para o Prêmio CAPES de Teses foi selecionado o trabalho PARADOXOS EM TORNO DA 
EDUCAÇÃO URBANA: relações entre cidadania e construção do espaço público na cidade de 
Belo Horizonte, de autoria de Ana Paola da Silva Alves, desenvolvido sob a orientação da Profa. 
Dra. Raquel Garcia Gonçalves. Para o Prêmio UFMG de Teses foi selecionado o trabalho 55 
Metamorfoses da experiência urbana: entre a modernidade, o arcaico e o contemporâneo, de 
autoria de Leonardo Izoton Braga, desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Rita de Cássia 
Lucena Velloso. O Colegiado homologou o resultado da Comissão. ITEM 4. HOMOLOGAÇÃO DA 
ATA DA BANCA EXAMINADORA DE SELEÇÃO DE PÓS-DOUTORADO. A Profa. Raquel Garcia 
apresentou a Ata da Banca Examinadora de seleção à Residência Pós-Doutoral no NPGAU, 60 
composta pelos Professores Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos, Renata Moreira Marquez e 
Altamiro Sérgio Mol Bessa concedendo um prazo adicional para a candidata Marina Romagnoli 
Bethonico apresentar um novo plano de trabalho. Em 25/04/2022, a candidata enviou nova versão 



do plano de trabalho, que foi repassado à Banca Examinadora. O Prof. Altamiro Bessa, membro da 
Banca, esclareceu que o trabalho foi recebido e que o parecer da Banca sobre o projeto revisado 65 
será enviado com a brevidade possível. ITEM 5. HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO DE 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O EDITAL PROEX 02/2022. O Colegiado homologou a Ata da 
reunião da Comissão composta pelos Professores Doutores Altamiro Sérgio Mol Bessa, Celina 
Borges Lemos e Renata Moreira Marquez, designada para elaboração de parecer para subsidiar a 
escolha de duas propostas a serem apoiadas pelo NPGAU para inscrição ao Edital PROEX nº 70 
02/2022 – Formação em Extensão na Pós-graduação - Pró-reitorias de Extensão e de Pós-
Graduação da UFMG. A Comissão indicou as propostas: a) Coordenadora: Professora Ana Paula 
Baltazar dos Santos. Projeto: Interfaces para assessoria técnica. SIEX: 402432. Data: 01/03/2016 a 
28/02/2024.  b) Coordenador: Professor Roberto Eustaáquio dos Santos. Projeto: Águas na cidade. 
SIEX: 402726. Data: 18/04/2016 a 31/12/2024. Em seguida, o Colegiado aprovou inversão de pauta 75 
considerando que a discussão do Item 6. Discussão do Edital interno de seleção para 
credenciamento de docente poderia impactar na decisão sobre a abertura de vagas para 2023. Foi 
então colocado em discussão o ITEM 7. DISCUSSÃO DO EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO DE DOCENTE. A Profa. Raquel Garcia disse que, após a divulgação do Edital 
Interno de Seleção para o credenciamento de professor no NPGAU, aprovado pelo Colegiado na 80 
última reunião, foi procurada informalmente pela Diretoria da Escola de Arquitetura, questionando 
possível ilegalidade nos termos do Edital e relatando descontentamento de alguns professores com 
relação ao número de vagas e especificação da linha de pesquisa/ênfase, estabelecidos no Edital. 
Com relação à arguição da legalidade de definição de número de vagas no Edital, a Profa. Raquel 
Garcia Gonçalves consultou a Assessoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-graduação, e recebeu 85 
resposta da Sra. Zélia Pires da Silveira, chefe do setor, informando que “o texto da Resolução [de 
credenciamento de docentes do NPGAU] não apresenta restrição alguma, seja de número mínimo, 
seja de número máximo de vaga por edital” Após amplo debate sobre o assunto, o Colegiado, por 
unanimidade, decidiu manter a publicação, sem alteração, do Edital Interno de Seleção para o 
credenciamento de professor no NPGAU, considerando: resposta da consulta à PRPG; o fato de o 90 
Edital ter sido enviado para consulta a todos os membros do Colegiado, titulares e suplentes, antes 
de sua divulgação, e estar em conformidade com a Resolução 04/2021, de 13/09/2021, que 
estabelece as diretrizes de credenciamento de docentes permanentes e colaboradores do NPGAU, e 
as discussões realizadas na Assembleia de Docentes realizada em 27/01/2021, que aprovou os 
resultados preliminares da Comissão de Autoavaliação e o texto encaminhado pela Comissão de 95 
Planejamento Estratégico do Programa para o decênio 2020-2030. O Colegiado decidiu ainda 
consultar os membros da Comissão de Autoavaliação, Profas. Maria Lucia Malard, Marcela Silviano 
Brandão Lopes e Paula Barros, sobre seu interesse e disponibilidade na continuidade dos trabalhos 
da Comissão, estabelecendo como meta que o resultado da Autoavaliação seja apresentado em 
Assembleia do NPGAU a ser realizada em novembro próximo, considerando a definição de vagas 100 
dos docentes e dos termos de referência de pesquisa a serem disponibilizados no processo seletivo 
de 2023, e a perspectiva de novos editais de credenciamento de docentes. Com relação à 
representante discente na Comissão, Doutoranda Alba Nélida de Mendonça Bispo, o Prof. Altamiro 
Bessa, orientador da estudante, relatou que a discente deve defender sua tese em julho próximo, e 
sugeriu a designação de outro estudante para substituí-la. Após resposta das Professoras, o 105 
Colegiado vai discutir sobre a recomposição da Comissão de Autoavaliação. O Colegiado delegou à 
Coordenadora responder informalmente à demanda, também informal, da Diretoria. ITEM 6. 
ABERTURA DE VAGAS PARA 2023. O Colegiado decidiu pela abertura de 15 (quinze) vagas ao 
Doutorado e 25 (vinte e cinco) vagas ao Mestrado para o Exame de Seleção do 2º semestre letivo de 
2023, com a possibilidade de solicitação de vagas adicionais à PRPG após o resultado final da 110 
seleção, considerando o desempenho de candidatos aprovados mas não classificados na Seleção e 
a disponibilidade de vagas do corpo docente, levando em consideração as indicações do resultado da 
Autoavaliação do Programa que será apresentado em Assembleia dos Docentes prevista para 
novembro, conforme discutido no item anterior. ITEM 8. ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE PÓS-
DOUTORADO. O Colegiado aprovou a atualização, em anexo, da Resolução de Pós-Doutorado do 115 
NPGAU, que será enviada para avaliação da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG. ITEM 9. 
REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Prorrogação de prazo. O Colegiado avaliou a solicitação da 
doutoranda Juliana Cardoso Marques, encaminhada com a anuência de seu orientador, Prof. 
Frederico Canuto, para a prorrogação do prazo de sua defesa de tese até a data limite de 
30/11/2022, justificada por problemas ocasionados pela pandemia do CoViD-19. O Colegiado decidiu 120 
verificar se o Sistema de Concessão de Bolsas e Auxílios-SCBA, da CAPES, ainda permite a 
prorrogação excepcional por três meses das bolsas de estudo em função da pandemia, e, após, 
deliberou à Coordenadora conversar com o orientador, Prof. Frederico Canuto, para uma decisão a 
respeito sobre o prazo concedido para a prorrogação da defesa da tese e o interesse da estudante na 
prorrogação de sua bolsa, se possível. O Colegiado aprovou, em caráter excepcional, a solicitação do 125 
doutorando Tiago Cícero Alves, encaminhada com a anuência de sua orientadora, Profa. Ana Paula 



Baltazar dos Santos, para a prorrogação do prazo de sua qualificação até a data limite de 31/07/2022, 
justificada por motivo de saúde, ressaltando que o adiamento da qualificação não implica prorrogação 
do prazo de defesa da tese. ITEM 10. PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA SALA DE ESTUDOS. O 
Colegiado solicitou à representante discente, Maria Laura de Vilhena, que promovesse uma reunião 130 
dos estudantes para elaboração de uma minuta com as regras de uso da sala de estudos e de seus 
equipamentos, a ser apresentada na próxima reunião do Colegiado. ITEM 11. AUXÍLIOS 
FINANCEIROS. O Colegiado aprovou a publicação de Chamada Interna para fins de recebimento de 
demandas de auxílios financeiros de docentes e estudantes do Programa referentes a atividades 
previstas para os meses de setembro, outubro e novembro de 2022. Em seguida, avaliou a 135 
solicitação da Profa. Silke Kapp de reembolso de despesa de serviços de plotagem no valor de 
R$249,00, aprovando a solicitação condicionada à conexão do serviço com atividade fim de sua 
orientanda do NPGAU, sendo o recurso descontado da cota de auxílio financeiro concedido à aluna 
ao qual se vincula o serviço, e do consentimento da aluna a esse procedimento. Continuando, foi 
avaliada a solicitação da Profa. Marcela Silviano Brandão Lopes de auxílio financeiro para 140 
apresentação da palestra “Assessoria técnica: uma prática em movimento” no âmbito do projeto 
franco-brasileiro “CoPolis – Coprodução social da cidade e ciência cidadã. Um olhar comparativo 
sobre os bairros precários na França e no Brasil”, a ser realizado em Paris/França de 10 a 19 de 
junho. O Colegiado aprovou a concessão de 02 auxílios-diários de U$ 370,00 (cada auxílio-diário), 
condicionado ao compromisso da Professora de fazer a publicação de artigo decorrente da 145 
apresentação da palestra, incluindo menção à CAPES conforme definição da Agência. ITEM 12. 
OUTROS ASSUNTOS. A) Normalização trabalhos acadêmicos Biblioteca EA-UFMG. A Profa. 
Raquel Garcia informou que, conforme discutido na última reunião, recebeu cópia da resposta da 
equipe do Repositório da UFMG à mensagem eletrônica encaminhada em 21/03/2002 pela equipe da 
Biblioteca da Escola de Arquitetura questionando sobre a existência de alguma política ou orientação 150 
em relação a casos de rejeição do depósito de trabalhos não adequados às normas e diretrizes do 
Repositório. Na resposta, a equipe do Repositório ratifica que os trabalhos devem ser formatados de 
acordo com normas da ABNT, cabendo à biblioteca da unidade “verificar e auxiliar a formatação do 
trabalho junto ao aluno no momento da elaboração da ficha catalográfica. Dessa forma o aluno ao 
realizar o autoarquivamento já terá o trabalho formatado de acordo com as diretrizes”. 155 
Complementando a resposta do Repositório, a equipe da Biblioteca da Escola de Arquitetura 
informou que “o trabalho de orientação à normalização dos trabalhos acadêmicos já é desenvolvido 
(...) com aulas semestrais para as turmas de graduação e pós-graduação quando solicitadas, (...) 
materiais e tutoriais sobre o tema no nosso site para consulta e (...) oferecemos ainda o serviço de 
agendamento de horário para orientação ao usuário, que poderá pontuar dúvidas em relação à 160 
normalização do trabalho acadêmico”. A Profa. Ana Paula Baltazar, membro da Comissão designada 
para elaboração de proposta de normatização de teses e dissertações do NPGAU, composta também 
pelas Profas. Renata Marquez e Celina Borges, relatou que a Comissão já está elaborando uma 
proposta, considerando as especificidades das teses e dissertações do NPGAU, a ser dialogada com 
a equipe do Repositório da UFMG. B) Comissão de Credenciamento Docente. O Colegiado decidiu 165 
pautar para a próxima reunião, de 23 de maio de 2022, a designação da Comissão de 
Credenciamento Docente, composta por 3 (três) docentes sêniores com mais de 5 (cinco) anos de 
atividade como professor permanente no Programa, conforme estabelecido na Resolução 04/2021, 
de 13/09/2021, que estabelece as diretrizes de credenciamento de docentes permanentes e 
colaboradores do NPGAU. C) Discussão institucional sobre o acompanhamento psicológico dos 170 
alunos. A Profa. Raquel Garcia relatou que, conforme discutido na última reunião do Colegiado, 
encaminhou proposta de inclusão de pauta em reunião da Congregação da necessidade de criação 
de mecanismos institucionais na Escola de Arquitetura de atenção à questão da saúde mental dos 
estudantes para ser tratada de forma mais sistêmica e não individual. A Professora disse que a 
proposta foi pautada na última reunião da Congregação e recebeu o apoio de todos os seus 175 
membros, em especial, dos representantes dos Colegiados de graduação, que enfrentam a mesma 
dificuldade, encarregando à Vice-Diretora, Profa. Rita de Cássia Lucena Velloso, encaminhamentos 
para a criação de serviço de escuta profissional aos estudantes na Escola de Arquitetura. Nesse 
momento, a Profa. Renata Marquez pediu licença para se retirar da reunião. D) Orçamento para 
diagramação de livros do selo npgau. A Profa. Ana Paula Baltazar apresentou orçamento 180 
encaminhado por Isabela Izidoro e Paula Lobato para a criação do projeto gráfico da Coleção 
Especial do selo npgau e posterior diagramação do primeiro volume da coleção com a íntegra da tese 
de doutorado da Profa. Fernanda Borges de Moraes, em homenagem póstuma à Professora, no valor 
de R$ 9.000,00, e para a criação do projeto gráfico da coleção de livros Notório Saber, no valor de R$ 
4.200,00. O Colegiado aprovou os orçamentos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 185 
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, 2 de 
maio de 2022. 


