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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DA(O) 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 vigésimo primeiro dia de fevereiro de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala da
Coordenação do PPGAU, Bloco 1 I, Sala 234, Campus Santa Mônica, situada no(a) Av. João Naves de
Ávila, Uberlândia/MG, teve início a 1ª reunião Ordinária de 2019 do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo em nível de Mestrado da FAUeD. Presidindo a reunião a Prof.ª Simone Barbosa
Villa, estando presentes os membros do Colegiado citados no ﬁnal desta Ata. A reunião transcorreu da
seguinte forma: 1. Comunicações: 1.1 A professora Simone Barbosa Villa solicita inclusão de ponto na
pauta: Solicitação de Co-orientador - prof. Adriano Tomitão Canas. 1.2 Informou que recebeu um e-mail
da profª Viviane dos Guimarães solicitando a avaliação sobre a manutenção do acordo de colaboração
com a Universidade Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - México, que está veriﬁcando com a prof.ª
Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale outras informações para veriﬁcarem a viabilidade de manutenção
desse convênio. Na sequência comunicou que pretende realizar oﬁcinas para o preenchimento do La es
com os docentes e discentes do PPGAU, informou que o site do PPGAU foi atualizado com o apoio da
estagiária da FAUeD Ana Caroline, fez a solicitação para migração do site conforme as exigências da UFU,
porém o CTI não tem previsão para fazer a migração, que o prof. André Luís de Araújo vai dar um apoio
nas alterações necessárias e que solicitou na PROPP um estagiário. 2. Ordem do dia: 2.1 Calendário de
Reuniões PPGAU 2019 - A Coordenadora apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2019, após
análise o calendário foi aprovado sem alterações; 2.2 Subs tuo Coordenação - A Coordenadora informa a
necessidade de nomear um subs tuto legal para exercer o cargo e todas as atribuições quando dos seus
afastamentos ou impedimentos. O Colegiado nomeou a prof.ª Cláudia Reis e Cunha; 2.3 Processo
Sele vo PPGAU 2019: Edital, Normas, datas, Edital Alunos Especiais - A Coordenadora apresentou o
edital do ano anterior com as alterações realizadas, informou que reuniu com a comissão de 2018,
apresentou o calendário com as datas e a necessidade de es pularem o número de vagas. O Colegiado
após veriﬁcar a documentação apresentada aprovou as alterações no edital, o calendário com as datas do
certame e sugeriu os seguintes nomes para a composição da Comissão Examinadora do Processo Sele vo
turma 2019/2: representantes da linha de pesquisa 1: Marco Antônio Pasqualini Andrade e Luís Eduardo
do Santos Borda ( tulares), Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale (suplente), representantes da linha de
pesquisa 2: Fernando Garrefa, Maria Eliza Alves Guerra ( tulares) e Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro
(suplente). Foi decidido que o Programa irá ofertar vinte (20) vagas para alunos regulares e dez (10) vagas
para alunos especiais, as vagas devem ser distribuídas entre negros e deﬁcientes seguindo os limites
imposto pela lei; 2.4 Coleta CAPES 2019 - Preenchimento SUCUPIRA, Ano base 2018 - Informa que
estamos no ﬁnal do preenchimento e que devemos ﬁnalizar antes do recesso/carnaval o preenchimento
e em seguida encaminhar para a PROPP; 2.5 - Desligamento alunos: Ana Paula Seabra Marega Zago,
Le cia Lemos de Souza, Polyanna Alves Gonçalves, Renta Cris ane da Silva Dias (ano 2014 ) - A
Coordenadora informa que as alunas citadas não realizaram matrículas nos semestres anteriores e que
pelas normas do PPGAU e da UFU devem ser desligadas. Após discussões o colegiado decide que a
secretária deve enviar carta comunicando o desligamento e solicitar a DICOA a ﬁnalização do vínculo das
discentes mencionadas; 2.6 - Aprovação do Estágio de Docência- aluna Vanessa Vidal - A Coordenadora
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informa que a aluna fez dois estágios de docência, sendo um obrigatório, pois a aluna é bolsista da
FAPEMIG, que o sistema da UFU não permite mais de uma registro com o mesmo código no histórico
escolar do aluno e que a aluna pode aproveitar os créditos para a vidades acadêmicas, conforme as
normas do PPGAU. Após análise da documentação o Colegiado aprova a solicitação da aluna; 2.7 Revisão
de Normas Regulamentares do PPGAU - A Coordenadora apresenta as alterações realizadas nas normas
do PPGAU. Após veriﬁcação o Colegiado aprova as alterações: Norma Regulamentar 01/2019 - Exame de
Qualiﬁcação de Projetos no PPGAU - altera a Norma Regulamentar 08/2014; Norma Regulamentar
02/2019 - Procedimentos para Defesa de Dissertação no PPGAU - altera a Norma Regulamentar 04/2015;
Norma Regulamentar 03/2019 - Estabelece a Pontuação do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar altera a Norma Regulamentar 05/2015 e a Norma Regulamentar 05/2019 - Estabelece Número de vagas
para o processo sele vo 2019 - altera a Norma Regulamentar 01/2018; 2.8 Revisão do Manual
Informa vo - A Coordenadora informou a necessidade de atualização do manual. O Colegiado aprovou as
alterações e indicou o nome da aluna Samara Ferreira Crispim para fazer a capa e o layout do manual; 2.9
- Solicitação de recursos - Fernanda Araújo Curi/PNPD - A Coordenadora apresenta a solicitação da
discente/PNPD e informa que a mesma tem uma ajuda disponível para auxilia-lá nas par cipações em
congressos oriundo do PNPD no valor de R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais) anuais. Após a
veriﬁcação da documentação o colegiado aprova a solicitação da discente; 2.10 Solicitação de Coorientador - prof. Adriano Tomitão Canas - A Coordenadora apresenta a solicitação do prof. Adriano
Tomitão Canas de co-orientação para a aluna Juliane Guimarães Baldow. O Colegiado aprovou que a
prof.ª Ta ana Sampaio Ferraz seja a co-orientadora da aluna. Às dezessete horas e trinta minutos,
foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim,
Poliana de C. F. e Silva, na qualidade de Secretário(a), pela Coordenadora Simone Barbosa Villa e pelos
docentes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo : Cláudia Reis e Cunha, Fernando
Garrefa e Luiz Carlos de Lauren z. Uberlândia, 21 de fevereiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
29/04/2019, às 10:10, 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 08/05/2019, às
15:01, 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
08/05/2019, às 22:02, 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 Luiz Carlos de Lauren z, Membro de Colegiado, em
09/05/2019, às 15:13, 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
10/05/2019, às 09:19, 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 1193127 e
o código CRC 9DE1C47B.
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