
 

 

Ata da reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo-
NPGAU da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, realizada no dia 3 de junho de 
2020, às 17h, por videoconferência. Compareceram os seguintes membros do Colegiado: Professores 
Doutores Ana Paula Baltazar dos Santos (Coordenadora) e Altamiro Sérgio Mol Bessa (Subcoordenador). 
Representantes Docentes: Titulares: Professores Frederico Canuto e Roberto Eustaáquio dos Santos. 
Representante Discente: Titular: Doutoranda Valéria Sávia Tomé França. Constatado quorum, a Profa. Ana 
Paula Baltazar dos Santos iniciou a reunião colocando em discussão o ITEM 1. DESIGNAÇÃO DE 
COMISSÃO EDITORIAL PARA SELEÇÃO DOS ORIGINAIS INSCRITOS NAS CHAMADAS INTERNAS 
PARA IMPRESSÃO DE LIVROS POR DOCENTE E DISCENTE. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que 
foi recebida uma inscrição para a Chamada Interna NPGAU 02/2020 – Impressão de Livro – Docentes, do 
Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa, e foram recebidas três inscrições para a Chamada Interna NPGAU 
03/2020 – Impressão de Livro – Discentes: Laura Beatriz Lage, Cristiane Borda Pinheiro e Joviano Gabriel 
Maia Mayer. A Professora lembrou que as Chamadas previam a seleção de um original para a chamada 
docente e um original para a chamada discente. Em seguida, apresentou a proposta encaminhada pelo 
Prof. Altamiro Bessa e, com a abstenção de voto do interessado, o Colegiado aprovou a seleção do 
original. Em seguida, o Colegiado decidiu designar Comissão Editorial para a seleção do original a ser 
impresso no âmbito da Chamada Interna NPGAU 03/2020 – Impressão de Livro – Discente, composta 
pelos seguintes membros: Professores Doutores André Guilherme Dornelles Dangelo, Frederico Canuto e 
Marcela Silviano Brandão Lopes. O Colegiado concordou que, embora a Chamada seja inicialmente para 
um livro, poderão ser selecionados dois, com redução da tiragem de cada um, e até mesmo, se os três 
forem de excelente qualidade, poderá ser discutida a possibilidade de alocar mais recursos para uma 
terceira publicação. A Profa. Ana Paula disse que está prevendo um custo aproximado de R$ 3.000,00 para 
o serviço de editoração dos livros e R$ 500,00 para a revisão de cada livro. O Colegiado aprovou o 
empenho desses valores. Em seguida, a Profa. Ana Paula Baltazar informou que foram recebidas duas 
demandas na Chamada Interna 05/2020 – Demanda de auxílio financeiro para atividades previstas para 
setembro, outubro e novembro, e que pretende reunir a Comissão de Gerência do PROEX/CAPES para 
deliberar a respeito, adiantando ser possível o atendimento das duas demandas. ITEM 2. 
REMANEJAMENTO DE BOLSAS CNPQ. A Profa. Ana Paula Baltazar esclareceu que, após a última 
reunião do Colegiado, quando foi aprovada a solicitação de prorrogação de prazo de defesa e de bolsa 
CNPq por um período de três meses dos estudantes Diego Fagundes da Silva (Doutorado) e Renata Salas 
Soares (Mestrado), considerando a resposta da agência à consulta que foi feita pelo NPGAU sobre a 
possibilidade de prorrogação da bolsa, o CNPq emitiu comunicado em sua página eletrônica informando 
que a agência permitiu a prorrogação das bolsas de mestrado e doutorado em curso por dois meses devido 
à pandemia do Covid-19 e que o modelo atual de concessão de bolsas de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) encontra-se em processo de reformulação, com a gradativa e contínua conversão do modelo 
antigo, de distribuição majoritária por cotas em Programas de Pós-Graduação (PPGs), para um novo 
modelo de concessão majoritária por meio de Chamadas Públicas. De acordo com o comunicado, durante 
o 1º semestre de 2020, serão mantidas as indicações de bolsistas pelos PPG, seguindo o modelo antigo de 
cotas, de modo a permitir uma transição gradual, enquanto o novo modelo de concessão de bolsas é 
efetivamente implementado, com a suspensão de indicações de bolsas no modelo de cotas em PPGs a 
partir de 01/07/2020 e a manutenção das bolsas de mestrado e doutorado no país em curso até o final de 
suas vigências, nas cotas dos respectivos PPGs. Considerando esse novo cenário, com a impossibilidade 
de substituição de bolsistas a partir de 01 de Julho de 2020, a Profa. Ana Paula Baltazar sugeriu 
implementar as bolsas do CNPq que se encerram em 31/07/2020 para alunos novos, garantindo que as 
bolsas permaneçam no PPG e, para não prejudicar os bolsistas detentores dessas bolsas, que já tiveram 
seu pedido de prorrogação do benefício aprovado pelo Colegiado, fazer o pagamento, com recursos do 
NPGAU, de três meses de bolsas (relativo aos meses de julho — que os alunos teriam direito — e agosto e 
setembro — prorrogação autorizada pelo Colegiado). A Professora esclareceu que consultou o Setor de 
Contabilidade da Escola de Arquitetura sobre a possibilidade de pagamento das bolsas com recursos da 
Taxa de inscrição no Exame de Seleção/2020 e foi informada que a despesa é possível, mediante 
publicação de edital específico para essas bolsas. A Profa. Ana Paula Baltazar acrescentou que existe a 
possibilidade (remota) de a CAPES autorizar conversão de recurso de custeio do Proex em cotas de 
bolsas, mas os recursos ainda não foram aprovados para 2020 e, segundo informação do Proex, devem ser 
liberados nas próximas semanas, sem garantia de se concretizar a tempo de se fazer a substituição dos 
bolsistas CNPq. Dessa forma, a Profa. Ana Paula Baltazar colocou em discussão a abertura de edital para 
o pagamento de complementação de três meses de bolsa com intuito de preservar o direito já adquirido 
junto ao NPGAU dos bolsistas do CNPq à prorrogação de bolsa até final de setembro de 2020, para que 
seja possível cancelar as bolsas vigentes e indicar novos bolsistas até 30 de junho de 2020. O Colegiado 
aprovou por unanimidade e discutiu proposta de edital para esses três meses de bolsas (uma cota de 
mestrado e uma cota de doutorado), aprovando o edital anexo por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos 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, 3 de junho de 2020. 


