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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO EM NÍVEL DE MESTRADO DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
E DESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

Ao décimo sé�mo dia de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala da Coordenação do
PPGAU, localizada no Bloco 1I, do Campus Santa Mônica, nesta cidade, teve início a 10ª Reunião
Ordinária de 2019 do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo em nível de
Mestrado/FAUeD. Presidindo a reunião a Prof.ª Simone Barbosa Villa, estando presentes os membros do
Colegiado, conforme listado ao final; 1. Comunicados: 1.1 A professora Simone Barbosa Villa informa que
par�cipou da reunião do CONPEP e que foi feito um balanço geral das bolsas, e que naquele dia o sistema
estava aberto para alterações nas bolsas de Programas nota 4. Informou que a produção das professoras
Maria Beatriz Camargo Cappello e Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale será contabilizada no fechamento
da plataforma sucupira de 2019. Informou que a PROPP solicitou a criação de uma comissão para avaliar
o planejamento e as metas do Programa, que recomendaram a atualização geral do regulamento e da
necessidade de alterar o critério para o professor permanecer no Programa, que deve inserir no
regulamento a composição da comissão interna. Comunicou que em 2020 a PROPP vai realizar um
credenciamento geral de todos os professores de todos os programas. Comunicou que a UFU adquiriu
uma nova ferramenta que irá auxiliar os professores na produção dos ar�gos e que essa plataforma dará
acesso a revista, que os programas devem fazer o seu cadastro até dia 15/02. 2. Ordem do dia: 2.1
Aprovação Estágio de Docência: A Coordenadora apresenta os documentos de solicitação dos discente
de estágio de docência para o 1° semestre/2020, após a análise de toda documentação o colegiado
aprova as solicitações do alunos: Matheus Lopes Medeiros, Le�cia Bemfica Ferreira, Gabriela Seabra
Santos, Isabella Gomes de Marco, Yasmin Carolini Thomeo Daniele Caroline David, Isabela Giorgiano e
Carolina de Souza Beserra. 2.2 Homologação Atas de Defesa de Dissertação/2019 - A coordenadora
apresentou a Ata de Defesa de Dissertação da aluna Vanessa Vidal Magalhães, o Colegiado Homologa
a ata apresentada. 2.3 Subs�tuição membro Colegiado e Coordenador Subs�tuto: A coordenadora
informa que a professora Claudia do Reis e Cunha irá entrar de licença para o pós-doutorado e que
conversou com o professor Glauco de Paula Cocozza para assumir a vaga e que ele aceitou o convite, o
colegiado aprova o nome do professor Glauco de Paula Cocozza para assumir em fevereiro/2020 a vaga
no colegiado do PPGAU e ser o coordenador subs�tuto da prof. Simone Barbosa Villa 2.4 Indicação de
pareceristas do PPGAU para o ENANPARQ/2020: A coordenadora informa que recebeu um e-mail da
comissão do ENANPARQ solicitando a indicação de sete nomes para parecerista para o prêmio
ENANPARQ, após análise o colegiado resolve que a Coordenadora deve fazer contato com os professores
do Programa e indicar os nomes conforme disponibilidade. 2.5 Solicitação de Dilação de prazo Stella
Teles Barros: A coordenadora apresentou os documentos de solicitação de dilação de prazo da discente,
informou que a aluna teve um afastamento de 06 meses, retornando as a�vidades em janeiro de 2019,
que em  abril a aluna solicitou uma dilação de prazo para a qualificação devido seu afastamento e que o
colegiado solicitou um cronograma detalhado de suas a�vidades para aprovar a solicitação, que na 5ª
reunião ordinária de 2019 o colegiado decidiu: que a aluna deverá solicitar e entregar o Memorial de
Qualificação e as a�vidades programadas até dia 30/08/2018 e defender até o fim do mês de setembro
de 2019, e que deve solicitar e entregar a dissertação de defesa até o dia 30/12/2019 e defender a
dissertação até o fim de janeiro de 2020, que após sua qualificação seu esposo sofreu um acidente e a
mesma ficou impossibilitada de dar con�nuidade as pesquisas, informou que conversou com a  discente
e a orientadora, após análise de toda documentação o colegiado resolve deferir da seguinte forma: a
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discente terá o prazo de dois meses e vinte dias, devendo solicitar e entregar a dissertação no dia 09 de
março de 2020 e defender até dia 31 de março de 2020, a dilação para a defesa de dissertação de
mestrado foi de 07 meses no total. 2.6 Nomeação da Comissão Interna de Avaliação e Planejamento do
PPGAU: A coordenadora informa que a comissão deve ser composta por um professor de cada linha de
pesquisa e um membro do colegiado do PPGAU, que o prof. Fernando Garrefa aceitou o convite. Indica o
professor André Luis de Araujo para representar a linha 2 e o professor Marco Antônio Pasqualini de
Andrade para representar a linha 1. O professor Fernando informa que par�cipou da reunião para
orientações da formação da comissão e que é necessário que a comissão seja composta pelo convidado
do programa pro acompanhamento, no caso a professora Angélica Aparecida Tanus Bena� Alvim e que
de um egresso, ele indica o aluno Renato Carri�, o Colegiado aprova as indicações. 2. 7 Sucupira: A
Coordenadora informou que já está sendo realizadas as alterações na plataforma Sucupira, mostrou as
planilhas feitas pelos professores Fernando Garrefa e Claudia do Reis e Cunha, informou que muitos
professores fizeram a atualização do la�es e solicitou uma reunião para analisar toda documentação e
dividir as tarefas, após verificação da documentação o colegiado decidiu reunir no dia 13/01/2020 para
definir as próximas etapas. Para constar, lavrei está ata que foi lida e aprovada, e que será assinada
eletronicamente por mim, Poliana de C. F. e Silva, na qualidade de Secretária, Júlia Abrão de Souza
(discentes), e pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
da FAUeD/UFU: Simone Barbosa Villa, Claudia dos Reis e Cunha, Fernando Garrefa e Luiz Carlos de
Lauren�z. Uberlândia, 17 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
17/01/2020, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Simone Barbosa Villa, Presidente, em 17/01/2020, às
11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Claudia dos Reis e Cunha, Membro de Colegiado, em
17/01/2020, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Garrefa, Membro de Colegiado, em
17/01/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1774744 e
o código CRC 5FE642B2.
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