
Ata da 5ª/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 23 de 
maio 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 Santos e Renata Moreira 5 
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 4ª/2022 reunião do Colegiado, 
realizada em 02/05/2022. Continuando, foram colocados em discussão os itens da Ordem do dia da 
Pauta: ITEM 1. HOMOLOGAÇÃO DE ATAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O Colegiado 10 
homologou a Ata 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 foi 
apresentado no dia 9 de maio de 2022, por videoconferência, com “Aprovação condicionada à 
entrega das revisões constantes nesta Ata e aceitas pelo orientador, no prazo de 30 dias” por 
Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Maria Lucia Malard (orientadora – 15 
EA-UFMG), Mauricio José 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). O Colegiado homologou a Ata de Defesa de Dissertação de Thais 
Antunes Bortolini, cujo trabalho intitulado Correlações entre a percepção da insegurança e o 
território urbano no bairro Buritis – Belo Horizonte/MG foi apresentado no dia 4 de maio de 2022, por 20 
videoconferência, e “Aprovado com correções” por Comissão Examinadora constituída pelos 
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 Ata do 
Exame de Qualificação de Doutorado de 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 25 
Horizonte foi apresentado no dia 26 de abril de 2022 por meio de videoconferência, com “Aprovação” 
por Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Silke Kapp (Orientadora-EA-
UFMG), Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro (UFMG) e Rafael Lacerda Silveira Rocha (UFMG). O 
Colegiado homologou a Ata do Exame de Qualificação de Mestrado de Carolina Luisa Ribeiro, cujo 
trabalho intitulado Reflexões sobre a trajetória de consolidação do espaço urbano da Universidade 30 
Federal de Juiz de Fora foi apresentado no dia 12 de maio de 2022, por videoconferência, e 
“Aprovado” por Comissão Examinadora constituída pelos Professores Doutores Roberto Eustaáquio 
dos Santos (orientador - EA-UFMG), Maria Lucia Malard (EA-UFMG) e Klaus Chaves Alberto (UFJF). 
ITEM 2. HOMOLOGAÇÃO DE BANCAS EXAMINADORAS DE DEFESAS E QUALIFICAÇÕES. O 
Colegiado aprovou a designação da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação de Gabriela 35 
Moulin Mendonça, cujo trabalho intitulado Recados para um devir: regeneração biocultural feminina 
no Médio Jequitinhonha será apresentado no dia 7 de junho de 2022, por videoconferência, perante a 
seguinte Comissão: Professoras Doutoras Renata Moreira Marquez (orientadora - EA-UFMG) e Ana 
Maria Rabelo Gomes (FAE-UFMG). Em seguida, a Profa. Renata Marquez relatou que sua orientanda 
do doutorado Priscila Mesquita Musa entregou o último capítulo de sua tese para correção, mas a 40 
defesa do trabalho não poderá ser realizada até 31 de maio, conforme aprovado em reunião do 
Colegiado. A Professora esclareceu que já está tomando as providências para a sugestão de banca 
examinadora ao Colegiado, com a perspectiva de a defesa da tese ocorrer no final de junho ou início 
de julho próximos, conforme primeira sondagem à agenda dos prováveis membros da banca. O 
Colegiado aprovou a prorrogação do prazo de defesa de tese de Priscila Mesquita Musa até julho 45 
de 2022, solicitando à orientadora, Profa. Renata Marquez todos os esforços para a defesa deve 
ocorrer no menor prazo possível. Continuando, o Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa apresentou 
sugestão de banca examinadora para a Qualificação de Doutorado de sua orientanda Larissa 
Ribeiro de Moura: Profs. Drs. Altamiro Sérgio Mol Bessa (orientador – EA/UFMG), José dos Santos 
Cabral Filho (EA/UFMG) e Frederico de Paula Tofani (EA/UFMG). O Colegiado aprovou a sugestão. 50 
ITEM 3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO EXAME DE SELEÇÃO/2022. O Colegiado 
homologou as inscrições no Exame de Seleção/2022, conforme tabela abaixo. O Colegiado deliberou 
que, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da administração pública, a 
Coordenadora do NPGAU está autorizada a acatar ad referendum os recursos, encaminhados no 
prazo estabelecido no Edital de Seleção, que dirimirem as questões que ensejaram que as inscrições 55 
dos candidatos ao doutorado e ao mestrado não fossem inicialmente homologadas, descritas no 
campo “Observação” da tabela abaixo:  



 
DOUTORADO 60 

 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 
NÚMERO 

13 
27 
32 
37 
43 
55 
56 
61 
63 
66 
71 
72 
74 
76 
80 
83 
84 
93 
101 

 
INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA 65 

 
NÚMERO OBSERVAÇÃO 

86 

- Arquivo RG/CPF com erro de escaneamento 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição: não 
é possível verificar o pagamento considerando falha do 
arquivo com RG/CPF 
- Comprovante de proficiência em inglês: sem 
assinatura e/ou código de verificação de autenticidade. 
Documento não definitivo: No documento está escrito: 
“THIS IS NOT A CERTIFICATE. Cambridge ESOL 
reserves the right to amend the information given before 
the issue of certificates to successful candidates”. 
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47 
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NÚMERO OBSERVAÇÃO 

24 - Não assinou Folha de Rosto 

33 
- Não enviou comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição 

44 
- Comprovante de proficiência em inglês TOEFL ITP 
com nota (573) menor que a nota mínima estabelecida 
no Edital (600) 

49 
- Comprovante de proficiência em inglês não 
especificado no Edital: ICBEU 
- Não assinou Folha de Rosto 

57 
- Não enviou comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição 

91 
- Comprovante de proficiência em inglês 
(CENEX/FAE/UFMG) realizado em 18/02/2018, com 
prazo de validade vencido 

  75 
ITEM 4. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE. A Profa. Raquel 
Garcia informou que foram recebidas cinco inscrições ao Edital Interno de Seleção para o 
credenciamento de docente no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – NPGAU-
EA/UFMG – 2022: Professores Gisela Barcellos de Souza, do Departamento de Urbanismo/EA; 
Marcelo Reis Savergnini Maia, do Departamento de Urbanismo/EA; Rejane Magiag Loura, do 80 
Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo/EA; Sandro Canavezzi de 
Abreu, do Departamento de Projetos/EA; Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira, do 
Departamento de Projetos /EA. Em seguida, o Colegiado discutiu sobre a sugestão de nomes para a 
formação da Comissão de Credenciamento que, conforme a Resolução 04 de 2021, de 13 de 
setembro de 2021, deve ser composta por 3 (três) docentes sêniores com mais de 5 (cinco) anos de 85 
atividade como professor permanente no Programa, sendo mantido, na renovação da referida 
Comissão, pelo menos 1 (um) dos membros que tenha participado da Comissão anterior. Após 
debate, o Colegiado decidiu convidar os seguintes professores para comporem a Comissão (a ser 
formada por três membros), nessa ordem: Profs. Jupira Gomes de Mendonça, José dos Santos 
Cabral Filho, Denise Morado Nascimento, Stéphane Huchet e Roberto Luís de Melo Monte-Mór. ITEM 90 



5. QUESTIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS IMPETRADO NA PRÓ-REITORIA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG EM RELAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO. A Profa. 
Raquel Garcia informou que, por meio de mensagem eletrônica datada de 13/05/2022, o 
Departamento de Projetos, na pessoa do seu Chefe, Prof. Mateus de Sousa van Stralen, encaminhou 
à Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG, com cópia ao NPGAU, questionamento feito por 95 
professores do departamento sobre o Edital Interno de Seleção para credenciamento de professores 
no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, solicitando esclarecimentos à PRPG 
sobre a pertinência do edital e processos adotados pelo NPGAU frente a artigos do Estatudo da 
UFMG, Normas Gerais de Pós-graduação e Regulamento do Programa que supostamente estariam 
sendo desrespeitados. O Colegiado aguarda a manifestação da PRPG a respeito. ITEM 6. 100 
RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO. A Profa. Raquel Garcia informou que, 
conforme deliberado na última reunião, consultou as Profas. Maria Lucia Malard, Paula Barros e 
Marcela Silviano Brandão Lopes sobre seu interesse e disponibilidade em permanecer trabalhando 
na Comissão de Autoavaliação do NPGAU. Somente a Profa. Marcela Brandão declinou do convite 
em virtude de já estar fazendo parte de outras comissões, inclusive a Banca Examinadora da Seleção 105 
2020 do NPGAU. Dessa forma, a Profa. Raquel Garcia colocou em discussão a sugestão de nomes 
para comporem a Comissão juntamente com as Profa. Maria Lucia Malard e Paula Barros, sendo 
indicados os nomes das Profas. Jupira Gomes de Mendonça e Vanessa Borges Brasileiro. A 
representante discente, Maria Laura de Vilhena, relatou que, conforme discutido na última reunião 
sobre a necessidade de indicação de um novo representante discente para a Comissão, 110 
considerando a perspectiva de defesa de tese em julho próximo da atual representante, Alba Nélida 
de Mendonça Bispo, tentou reunir os discentes para decidirem sobre essa recomposição, mas se 
deparou com a falta de mobilização e motivação dos discentes, e a substituição ainda não foi 
decidida pelo corpo discente. ITEM 7. REQUERIMENTOS DISCENTES. A) Auxílio financeiro Luísa 
Greco. O Colegiado aprovou a solicitação de auxílio financeiro da mestranda Luísa Lopes Greco, 115 
referente ao reembolso da taxa de inscrição no XIX ENANPUR, a ser realizado virtualmente de 22 a 
27 de maio próximo, onde a estudante publicará o artigo “Disputas, territórios e ressonâncias: as 
Feiras Cobertas do Padre Eustaquio”. B) Produção acadêmica. O Colegiado aprovou o 
requerimento de produção acadêmica do doutorando Mikael José Guedes Alves, encaminhado com 
a anuência de sua orientadora, Profa. Celina Borges Lemos, relativo à seguinte publicação: ALVES, 120 
M. J. G. As festas de Reinado no interior da cultura popular de Minas Gerais: entre o silêncio e o 
orgulho social. Recital - Revista de Educação, Ciência e Tecnologia de Almenara/MG, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 82 – 95, 2020. 
DOI: 10.46636/recital. V 2i2.101. Disponível em: https://recital.almenara.ifnmg.edu.br/index.php/recital/article/view/101. 
Acesso em: 27 abr. 2022. C) Prorrogação de pós-doutorado. O Colegiado aprovou a prorrogação da 
Residência de Pós-Doutorado de Renato Barbosa Fontes pelo período de 05/06/2022 a 04/06/2023, 125 
considerando o parecer da supervisora, Profa. Jupira Gomes de Mendonça e o relatório parcial de 
atividades do pesquisador. D) Prorrogação de conclusão do Curso. O Colegiado aprovou, em 
caráter excepcional, a prorrogação do prazo de defesa de tese de Renata Ribeiro Abreu Paranhos 
até a data limite de 31 de outubro de 2022, e a prorrogação de sua bolsa de estudos CAPES/PROEX 
por igual período (caso esta opção ainda esteja disponível no SCBA-Sistema de Concessão de 130 
Bolsas e Auxílios da CAPES, considerando o fim do estado de emergência em saúde decretado pelo 
Governo Federal em 22/04/2022), justificada por dificuldades familiares e de realização de pesquisa 
de campo decorrentes da pandemia do CoViD-19. D) Creditação de Atividade Acadêmica. O 
Colegiado aprovou o requerimento da mestranda Iara Pezzuti dos Santos de atribuição de dois 
créditos sob a forma de Atividade Acadêmica de Pós-graduação correspondentes à publicação de 135 
capítulo de livro: SANTOS, Iara Pezzuti dos; BROT, F. C. Cinema no Ho Chi Minh: a prática fílmica 
como ferramenta pedagógica de engajamento territorial. In: Cardes Amâncio; Paulo Heméritas; 
Wagner Moreira. (Org.). Cinema: afetos e territórios. 1ed. Belo Horizonte: LED, 2021, v. , p. 36-54. E) 
Desligamento do NPGAU. O Colegiado discutiu sobre a situação do mestrando Daniel Henrique 
Souza Taranto, que teve aprovado sucessivos pedidos de prorrogação do prazo de defesa de 140 
dissertação, o último, até 29 de abril de 2022, e não se manifestou a respeito da apresentação da 
defesa. O Colegiado decidiu encaminhar correspondência à orientadora do estudante, Profa. Marcela 
Silviano Brandão Lopes, informando o desligamento do estudante por decurso de prazo, salvo seja 
apresentada, até o final dessa semana, alguma indicação sobre a possibilidade de defesa da 
dissertação do estudante a curto prazo. F) Mudança de orientação. O Colegiado aprovou a 145 
mudança de orientação solicitada, em 18/05/2002, pela doutoranda Luana Rocha de Souza, 
atualmente exercida pela Profa. Natacha Silva Araújo Rena, que passa a ser realizada pela Profa. 
Marcela Silviano Brandão Lopes, com a anuência das professoras. ITEM 8. OUTROS ASSUNTOS. 
A) Auxílio financeiro – Profa. Denise Morado. O Colegiado avaliou a solicitação da Profa. Denise 
Morado Nascimento de auxílio financeiro para apresentação de palestra e reunião de rede de 150 
pesquisa internacional coordenada pela Profa. Amira Osman, da Tshwane University of Technology, 
para estabelecimento de pesquisas e parcerias, a ser realizada no âmbito da conferência “The city is 
[not] a tree: the urban ecologies of divided cities, promovida pela Tshwane University, em Petroia, 



África do Sul, de 5 a 7 de julho. A Profa. Denise Morado esclarece que faz parte dos comitês 
organizador e científico da conferência e terá as depesas custeadas pelo evento, à exceção das 155 
passagens. O Colegiado aprovou a concessão de 03 auxílios-diários de U$ 260,00 (cada auxílio-
diário), condicionado ao compromisso da Professora de fazer a publicação de artigo decorrente da 
apresentação da palestra, incluindo menção à CAPES conforme definição da Agência. O Colegido 
discutiu sobre o fato de a Profa. Denise Morado ter solicitado auxílio financeiro para organização do 
evento Praxis 10+ em 2021, e se o auxílio concedido à época, no valor de R$ 500,00 deveria ser 160 
descontado do valor de referência de quatro mil reais atribuído aos docentes a cada quatro anos. 
Considerando que esta questão não está explicita nas Chamadas de auxílio financeiro, o Colegiado 
decidiu refletir a respeito e retomar a discussão quando da publicação da Chamada de Agosto de 
2022. B) Recursos financeiros arrecadados com a taxa de inscrição no Exame de 
Seleção/2022. A Profa. Raquel Garcia informou que foram arrecadados R$ 12.092,16 com a taxa de 165 
inscrição no Exame de Seleção/2022, dos quais já foram utilizados R$ 2.850,00 com o pagamento 
das anuidades da ANPUR (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional) e ANPARQ (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo), e que o mobiliário da sala de estudos e da sala da secretaria do NPGAU que seria 
comprado com os recursos da taxa de inscrição da seleção/2021 não pode ser adquirido por falta de 170 
verba na rubrica de capital na universidade. A Sra. Luciene, do Setor de Contablidade da Escola de 
Arquitetura, informou que no momento haveria verba de capital na universidade para a aquisição 
desse mobiliário, mas que os recursos depositados nessa rubrica são limitados e serão esgotados 
quando atingido esse limite. A Profa. Ana Paula Baltazar informou que o acordo feito para a permuta 
do recurso não executado com o mobiliário em contrapartida à aquisição de material de consumo 175 
(filamento para impressão 3D) para Laboratório da Escola de Arquitetura deve ser concretizado, uma 
vez que a verba, do Estado de Minas Gerais, destinada ao projeto que financiaria essa permuta foi 
incorporado ao orçamento 2020 do Estado. A Profa. Ana Paula sugeriu à Coordenação do NPGAU 
conversar com o Diretor da Escola, Prof. Mauricio Campomori, para maiores detalhes sobre o acordo. 
C) Livro da tese da Profa. Fernanda Borges de Moraes. O Prof. Altamiro Bessa informou que o 180 
serviço de revisão ortográfica do primeiro volume da tese da Profa. Fernanda Moraes, com vistas à 
sua publicação pela coleção especial do selo npgau, foi concluído com todo o cuidado e 
detalhamento do revisor, doutorando Alexandre Bomfim, que presta essa serviço para o NPGAU, mas 
com lacunas no que diz respeito a dúvidas com relação ao conteúdo do texto, que necessitam, em 
sua maioria, de consulta às fontes para serem dirimidas. Sugeriu ao Colegiado que fosse solicitado 185 
ao revisor um orçamento complementar para fazer essa revisão de conteúdo, que demandará horas 
de trabalho excedentes às inicialmente contratadas, podendo, também, serem incluídos nesse novo 
orçamento a revisão do volume 2 (anexos) e do volume 3 (mapas) da tese. O Prof. Altamiro Bessa 
sugeriu, ainda, a crição de uma comissão editorial específica para o livro da tese da Profa. Fernanda, 
considerando a complexidade da obra. O Colegiado aceitou as sugestões e designou os Profs. 190 
Altamiro Bessa, Ana Paula Baltazar, Renata Marquez e Alexandre Bomfim para comporem a 
comissão editorial do livro. D) Prova escrita do Mestrado. A Profa. Raquel Garcia informou que está 
em contato com a CAED/UFMG para a criação do ambiente online da prova escrita do mestrado, 
seguindo os mesmos padrões dos últimos exames, e que terá uma reunião com a equipe amanhã, 
às14 horas. Perguntou se haveria alguma sugestão dos presentes a ser apresentada nessa reunião. 195 
A Profa. Ana Paula Baltazar, que conduziu o processo nos dois últimos anos na condição de 
Coordenadora do NPGAU se ofereceu para participar da reunião para ajudar no que fosse preciso. A 
Profa. Raquel Garcia agradeceu a ajuda e ficou de enviar à Profa. Ana Paula os dados para sua 
participação na reunião. 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 200 
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, 23 de maio de 2022. 


