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O  acompanhamento  de  egressos  não  é  apenas  um  fator  relevante  na

avaliação realizada pela Capes dos Programas de Pós-Graduação, mas sim um

robusto instrumento de autoconhecimento e auto-avaliação dos próprios Programas.

Na medida em que vai sendo percebido o potencial reticular da articulação entre

corpo docente, discente e egressos, a própria Comissão de Acompanhamento vai

aperfeiçoando a sua intervenção e incorporando novos olhares. Nesse sentido, o

contato e a busca de informações sobre a trajetória profissional e acadêmica dos

egressos é deveras importante, pois impacta diretamente na avaliação do PIPAUS.

ao  mesmo  tempo  em  que  pode  expressar  para  o  corpo  docente  e  para  a

comunidade acadêmica como o Programa tem afetado as suas vidas.

É  impossível  ignorar  a  atipicidade  e  uma  cadeia  de  postergações  e

obstáculos que a pandemia apresentou em 2020, quando vários ciclos de trabalho

foram interrompidos e  outras  prioridades  tomaram lugar.  Ainda assim,  após  um

longo hiato, a Comissão de Egressos tem envidado esforços para o fortalecimento

dos  laços,  e  o  grupo  foi  recentemente  acrescido  de  um  novo  docente  e  uma

discente em sua composição, no intuito de compreender melhor as possibilidades

de inserção social do Programa e de obter um estreitamento mais ativo e propositivo

da  relação  com  egressos.  No  presente  documento,  trazemos  uma  síntese  das

informações coletadas em 2020, considerando as respostas obtidas em formulário

próprio,  com  trinta  respondentes  até  o  momento,  sendo  que  foi  solicitada  a

complementação de informações para quem já havia respondido anteriormente.

Em 2020, demos continuidade às estratégias implementadas em 2019, com a

manutenção  das  listas  de  contatos  atualizadas.  Em termos  de  distribuição  pelo

território, a fixação de egressos do PIPAUS em Minas Gerais é notória, mesmo para

quem veio originalmente de outro estado para ingressar no Programa.  Todos os

egressos  respondentes  estão  residindo  no  Estado,  sendo  que  a  maioria  está

atuando profissionalmente. Dentre as áreas de atuação, as mais recorrentes são a

docência em diferentes níveis e sistemas; e a atuação profissional, principalmente

na  área  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  em  escritórios  próprios  e  em  empresas

privadas.

Vários  egressos  estão  atuando  como  professores  universitários  em

Universidades,  Institutos Federais,  Faculdades e Centros Universitários privados.
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Exemplos dessas atuações na docência, coordenação pedagógica e tutoria se dão

no  Instituto  Federal  de  Educação  (Barbacena),  Cursos  de  Artes  Aplicadas,

Arquitetura e Urbanismo, e Administração Pública, da Universidade Federal de São

João del-Rei (UFSJ), Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Educação

e Meio  Ambiente  (FAEMA),  Curso de Arquitetura  e  Urbanismo da UNILAVRAS,

Curso  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Centro  Universitário  do  Suoeste  Mineiro

(UNICSUM),  Coordenadoria  de  Extensão  do  UNIPTAN,  Centro  Universitário

Presidente  Antônio  Carlos  (UNIPAC),  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais

(UEMG). Outra importante frente dessa atuação docente são as Redes Municipais

de Ensino de Betim e Contagem, que lastreiam o PIPAUS na educação básica, uma

das  prioridades  do  Programa.  Ainda,  dentro  do  campo  de  trabalhadores/as  da

educação,  é  importante  destacar  a  atuação  de  alguns  egressos  como  técnicos

administrativos em diferentes setores na própria UFSJ e na UFMG.

Um  percentual  considerável  de  egressos  está  atuando  como  profissional

liberal, principalmente na área de Arquitetura e Urbanismo, com escritório próprio ou

em empresas privadas. Há casos também de ateliês artísticos autônomos, e ensino

livre  de  arte  e  outras  habilidades.  Na  esfera  da  governança,  há  atuação  na

Assessoria  de  Cultura da Prefeitura  de Santa  Helena de Minas,  diretamente  na

implementação da Lei Aldir Blanc, de 2020. Ademais, há egressos envolvidos com

produção acadêmica, cultural e artística, assessoria a movimentos sociais, gestão

de  projetos,  divulgação  científica,  escrita  de  coluna  sobre  meio  ambiente,

desenvolvimento  logístico  e  tecnológico,  além  de  uma  gama  considerável  de

atividades,  grande  parte  delas  fortemente  tangenciadas  pelas  preocupações  do

PIPAUS.

Quanto  à  continuidade  na  formação,  um  fator  de  grande  impacto  na

constituição  de  redes,  há  egressos  em  doutoramento  em  diferentes  áreas  e

instituições, como em Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,

Ciências Sociais na PUC Minas, História na Universidade Federal de Juiz de Fora,

ou Artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além desses casos, após a

conclusão do Mestrado no PIPAUS,  há casos de outros investimentos  em Pós-

Graduação, tanto Lato como Strito Sensu, com egressos em Programas como a

Pós-Graduação  em  Urbanismo  (UFRJ),  Gestão  de  Projetos  (USP),  Mídias  na
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Comunicação  (UFJF),  e  Arquitetura  e  Urbanismo  (UFMG),  Especialização  em

Sociologia  (UFSJ),  Gestão  Escolar  Integradora  -  Administração,  Inspeção,

supervisão e orientação (Faculdade IBRA-Educacional).

Algumas das principais produções dos egressos, considerando 2020 e sua

peculiaridade do distanciamento social, abrangem uma miríade de formatos, entre

artigos,  livros,  apresentações  em  eventos,  projeto  de  diagnóstico,  material

audiovisual,  e  prospecção  arqueológica.  Como  exemplos,  listamos  algumas

produções:

“Folia de Reis em Minas Gerais como ritual religioso, festa popular e patrimônio 

imaterial” REVES - Revista Relações Sociais: Universidade Federal de Viçosa. 

Número:3 Volume:3, 212-223, 2020. eISSN 2595-4490. Link para acesso: 

https://periodicos.ufv.br/reves/article/view/10375 

“Rationalization of Play, Leisure and Capitalism”. In: XII Seminário Internacional de 

Investigação em Urbanismo, 2020, São Paulo / Lisboa. Anais do XII Seminario 

Internacional de Investigação em Urbanismo, 2020. p. 1-12.

“A universidade vai ao campo: relato da construção participativa de um espaço de 

memória do queijo tipo minas artesanal do Campo das Vertentes”, Estado de Minas 

Gerais, Brasil. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 9, p. e5559108967,

2020

“Projeto  de  Diagnóstico  e  Prospecção  Arqueológica  na  Área  de  Influência  da

Fazenda Tamanduá - Poções”, processo IPHAN no 01514.005276/2014-61

"Toquinho: a utopia do brinquedo de madeira, um processo educomunicativo". 

Capítulo do Ebook Educomunicação & sustentabilidade: poéticas artísticas e 

socioculturais, 2020. ISBN: 9786558900443.
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“A importância das árvores na cidade de Lavras, Minas Gerais, Brasil: perspectivas 

de conforto térmico-visual e pertencimento afetivo urbano”. Revista Metropolitana de

Sustentabilidade. V.10 nº 1 (2020). 

https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/rms/article/view/2036

“Trajetória de vida e processos criativos: Trabalhando com subjetividades, 

intersubjetividades”. Revista SCIAS Arte / Educação. V 7 nº1 (2020)

https://revista.uemg.br/index.php/scias/article/view/5026  

Finalizando as produções,  um dos egressos está diretamente vinculado à

implementação da Lei Aldir Blanc no município onde é Assessor de Cultura. Dessa

atuação, deriva uma série significativa de produtos voltados para o fortalecimento da

identidade  cultural  do  Vale  do  Mucuri,  frutos  de  um  trabalho  muito  próximo  à

pesquisa de mestrado realizada no PIPAUS, fator que demonstra uma aplicabilidade

muito  desejável  em nossa formação,  e  parte  dos esforços do corpo docente.  A

referida Lei,  de 20 de junho de 2020, também tem como proposta beneficiar os

“espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológicas e de

culturas originárias, tradicionais e populares”. As ações vão sendo documentadas

em redes sociais e em plataformas de conteúdos, em formatos ubíquos: 

 https://www.instagram.com/p/CI0Y6fChtbW/?igshid=1wwlba85600yt  

 https://www.youtube.com/watch?v=qlmoPrSFMHU  

 https://www.instagram.com/p/CEo-25mD9ZE/?igshid=1n8rqluvd8dhj  

 https://www.youtube.com/watch?v=fyjy3jjGf3A&feature=youtu.be  

 https://www.instagram.com/p/CEMM2TtDRVc/  

 https://www.instagram.com/p/CEMOGTCj_z4/  

 https://www.instagram.com/p/CJBpKh2h51I/?igshid=ct6ptdvne17i  

 https://www.youtube.com/watch?v=bf7rM5n8MoQ  

Em termos da inserção e relevância social dos trabalhos realizados, alguns

egressos demonstram grande potência em termos de sua atuação.  As reflexões

variam  por  diferentes  temáticas,  sendo  que  resta  vigorosa  a  alusão  ao

aperfeiçoamento de práticas docentes, gestão escolar e de projetos de extensão e
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pesquisa,  tendo o PIPAUS como exemplo,  pela  possibilidade,  dentre  outras,  de

“quebras  de  paradigmas  impostos  pelos  conhecimentos  ditos  convencionais”.

Quanto ao trabalho em outras frentes, além daquelas vinculadas à educação, há um

trabalho latente na proteção ambiental e na “preservação das culturas populares”,

em diferentes áreas do território mineiro, seja na organização de sua atuação, na

demarcação de seu patrimônio material e imaterial, e no desenvolvimento de novas

tecnologias sociais e de geração de renda.

Outro  aspecto  importante  dessa  inserção  se  dá  na  própria  atuação

profissional, da Arquitetura por exemplo, quando projetos são criados de forma que

a “qualidade de vida” das pessoas, e o respeito ao “meio urbano de inserção” sejam

elementos  estruturantes.  Nesse  mesmo  sentido,  há  também  a  preocupação

recorrente  com  a  inclusão,  diversidade,  acessibilidade  e  mobilidade  urbana  em

diferentes esferas da sociedade, desde o ponto de vista projetual ao legal. Resta

ainda enfatizar a importância do PIPAUS em inspirar e dar condições para que os

egressos continuem seus estudos em nível de doutorado: “Foi a partir do trabalho

desenvolvido no PIPAUS que dei sequência aos estudos e ingressei no doutorado.

A pesquisa que agora desenvolvo tem relevância social ao resgatar a memória e a

prática do torno de oleiro em performance e, assim, dar voz, maior entendimento e

valorização a uma arte tradicional”.

Por  fim,  considerando  o  impacto  da  experiência  no  PIPAUS nas  práticas

cotidianas dos egressos, vale destacar a valorização da transdisciplinaridade como

princípio,  a abertura para o olhar  em diferentes aspectos da vida e da atuação

profissional,  com possibilidade para  novas visões de mundo,  associadas a  uma

noção bastante tangível de capacidade de transformação social. E como questões

mais  recorrentes  no  espaço  que  os  egressos  tiveram  para  deixar  reflexões  ou

sugestões para o programa, houve apenas duas críticas muito válidas, que podem

ser interpretadas por uma insegurança causada pelo convívio de experiências muito

diversas,  por  vezes conservadoras em relação às bases do Programa,  fato que

revela a aparente contradição em, disciplinarmente, aspirar pela ruptura disciplinar.

Ainda assim, o que ressaltou, de fato, foi uma alusão recorrente ao desejo de ver

um  programa  de  doutorado  no  PIPAUS,  com  argumentos  que  enfatizam  a
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pertinência das temáticas, das abordagens, do engajamento, da humanidade das

ações, e das oportunidades que o Programa abre.

Por fim, após essa síntese, que abastece o otimismo em relação à relevância

do PIPAUS, à sua inserção social,  e dá ao Programa o subsídio para seguir na

direção proposta, a Comissão de Acompanhamento entende que o momento é de

buscar uma ‘integração radical’. Isso significa que em 2021 serão implementadas

ações no sentido de estabelecer ações regulares com egressos/as, tais como: i)

Semana  dx  egressa/os  (anual)  -  convite  para  apresentação  de  trabalhos;  ii)

Participação em aulas do PIPAUS, incorporadas ao planejamento dos cursos; e iii)

Participação na organização do 2º Simpósio Internacional em Artes, Urbanidades e

Sustentabilidade,  oportunidade  ímpar  de  trocas  e  produções  conjuntas.  Dessa

maneira, será possível ‘nutrir’  a vida acadêmica de egressas/os e fomentar laços

afetivos, ações caras à sustentabilidade e à transdisciplinaridade.
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Nome completo de egressos respondentes do formulário até 17/02/2021:

 Alice Saute Leitao

 Amanda Burgarelli Teixeira

 Ana Claudia Silva Lima

 Ana Cristina Da Silveira

 Anderson Luiz Duarte

 André Luiz Ribeiro De Araújo

 Beatriz Rodrigues Medeiros Silva

 Cristiane Lopes Da Costa Veloso

 Cristina Dos Santos Anastácio

 Delton Mendes Francelino

 Elizur Rodrigues Pereira Júnior

 Flávio Silvério Da Silva

 Francisco Alessandri Gonçalves De Andrade

 Helena Marchisotti De Souza

 Igino De Oliveira Silva Junior 

 Joaquim Pires Dos Reis

 Jordana Leijoto Santos

 Ligia Agostini Silveira

 Márcio Danilo Dos Santos

 Marcos Antônio Fernandes

 Pedro Azevedo Daher Chaves

 Rafael Leite Nogueira

 Saulo Eduardo De Castro Vieira

 Taís Carvalho Soares

 Thais De Almeida Gonçalves

 Thiago De Andrade Morandi

 Virgínia Reis Braga

 Wallison Tiago Rocha
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