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ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA DO PÓSARQ/UFSC 

PARA O PREMIO CAPES DE TESE - EDIÇÃO 2020 

A Comissão de Seleção interna ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina (PósARQ/UFSC), constituída para avaliar, selecionar e in-

dicar a Tese que irá representar o PósARQ no Prêmio Capes de Tese – Edição 2020, foi formada 

pelos professores  Sérgio Torres Moraes (Presidente), Evandro Fiorin (membro) e Vanessa Casarin 

(Membro). A Comissão re-cebeu a inscrição de três trabalhos, a seguir elencados: 

1. Condomínios de baixa renda do Programa Minha Casa, Minha Vida: Direito a que 
cidade? Autor: Jordi Sánchez-Cuenca Alomar. Orientadora: Maria Inês Sugai. Data da 
defesa: 30/07/2019;  

2. Linguagem socioespacial: a dimensão espacial do modo de viver Kaingang. Autora: 
Fernanda Machado Dill. Orientadora: Margarita Nilda Barretto Angeli. Data da defesa: 
17/12/2019; 

3. Manifestações patológicas e decisões projetuais que incidem na dura-bilidade do 
bambu em edificações no Sul do Brasil. Autora: Andrea Salomé Jaramillo Benavides. 
Orientadora: Lisiane Ilha Librelotto. Coori-entadora: Ângela do Valle. Data da defesa: 
23/04/2019. 

Cada membro avaliou os três trabalhos individualmente e apresentou suas considerações aos 

demais. Após discussão e confronto das argumentações, considerando-se os objetivos do Prêmio 

Capes de Tese – Edição 2020, a Comissão reconheceu a qualidade de todos os estudos inscritos e se-

lecionou a tese “Linguagem socioespacial: a dimensão espacial do modo de viver Kaingang” defen-

dida por Fernanda Machado Dill e orientada pela professora Margarita Nilda Barretto Angeli pela

sua originalidade, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social e 

pelo seu caráter inovador. Destaca-se ainda o cuidado da autora em utilizar ferramentas da geografia, por 

meio de mapas; da sociolo-gia e antropologia em interessantes estudos etnográficos; da arqueologia, da 

história, e, especialmente, da Arquitetura e Urbanismo, no que tange estudos espaciais, da forma 

arquitetônica, cultura e da tecnologia dos povos Kaingang, construindo o saber de modo transversal. 

Florianópolis, 18 de maio de 2020.

Sérgio Torres Moraes (Presidente)         Evandro Fiorin (Membro)           Vanessa Casarin (Membro)
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