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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2ª 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 quarto dia de abril de 2019, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala da Coordenação do
PPGAU, Bloco 1I, Sala 234, Campus Santa Mônica, situada no(a) Av. João Naves de Ávila, 2121, Bairro
Santa Mônica, Uberlândia/MG, teve início a 2ª 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 Coordenadora solicita o acréscimo de ponto na pauta: Aprovação ata da 1ª reunião
ordinária do PPGAU/2019. 1.2 A professora Simone Barbosa Villa comunica que recebeu novas
informações da Coordenação de área CAPES sobre as atualizações previstas para o primeiro semestre de
2019. Em seguida informa que reuniu com os discentes do PPGAU e que fez a entrega do manual
informa vo do PPGAU (atualizado), que explicou as alterações realizadas nas normas: NR 01.2019 Exame de Qualiﬁcação e NR 02.2019 - Defesa de Dissertação, que comunicou as alterações no modo de
avaliar da CAPES. Comunicou que a professora Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale planeja solicitar o
descredenciamento e que não irá aceitar novos alunos para orientação; 2. Ordem do dia: 2.1 Programa
de Pró Acompanhamento - A Coordenadora informa que entrou em contato com a professora Angélica
Aparecida Tanus Bena
Alvim a qual aceitou o convite para par cipar do Programa de Pró
Acompanhamento e que tem disponibilidade para vir em Uberlândia no mês de agosto de 2019, que
explicou para a professora os pontos que precisam ser avaliados e que o Programa de Pró
Acompanhamento tem duração de dois (02) anos. Após todas as informações o Colegiado aprova o nome
da professora e o mês solicitado; 2.2 Reformulação das disciplinas: A Coordenadora informa a
necessidade de alterações nas disciplinas do PPGAU: eliminar a disciplina obrigatória da linha um (1) e
dois (2), apenas a disciplina obrigatória comum as duas linhas permanece, criar novas disciplinas para os
docentes que entraram no PPGAU após a sua criação. O professor Luiz Carlos de Lauren z sugere a
revisão das disciplinas para o fortalecimento do PPGAU, A professora Cláudia Reis sugere fazer uma
chamada e ouvir as sugestões dos professores do PPGAU, o professor Fernando Garrefa alertou que não
pode aumentar muito o leque de disciplinas, pois todas devem ser ministradas dentro do quadriênio. O
Colegiado aprovou, por unanimidade, as alterações nas disciplinas obrigatórias e a criação de novas
disciplinas opta vas; 2.3 Site PPGAU: A Coordenadora comunica que o Site do PPGAU está com muitos
problemas, que solicitou alterações e que foi informada que não há previsão devido as demandas do
PRINT (Programa de Internacionalização CAPES), que reuniu com a servidora do CTI Aline Gonçalves
(responsável pelo SITES) para solicitar criação e alterações nas abas do Site. O Colegiado aprovou as
alterações solicitadas; 2.4 Estágio Docência: Os alunos Elcio de Oliveira Garcias e Paloma Ribeiro de
Souza solicitarão a matrícula na disciplina PPGAU 22 – Estágio de Docência na graduação fora do prazo.
Após análise da documentação o Colegiado aprovou ad referendum as solicitações dos alunos; 2.5
Dilação de Prazo – Aluna Stella Teles Barros: A coordenadora informa que a aluna solicitou matrícula na
disciplina PPGAU06 – A vidade Orientada 3 e dilação de prazo para Qualiﬁcação devido o trancamento
por seis (06) meses. Após análise de toda documentação o Colegiado deferiu a matrícula na disciplina
PPGAU06 e solicitou que a aluna apresente um cronograma de trabalho; 2.6- Workshop
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La es/publicações: A Coordenadora explica a necessidade da realização do Workshop e sugere o nome
do professor Fernando Garrefa para ministrar o Workshop de publicações. O Colegiado aprova a
realização do evento, o nome do professor Fernando Garrefa e indica a professora Simone Barbosa Villa
para ministrar o Workshop La es; 2.8 Recurso PROAP - A Coordenadora informa que os recursos
ﬁnanceiros do PROAP para o PPGAU são poucos no valor de R$ 11.113 (onze mil cento e treze reais), que
o valor de 1.162.,50 (mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) foi des nado para a discente
Fernanda Araújo Curi (PNPD) e sugere que o restante seja direcionado para o pagamento de inscrições ou
diárias para par cipação em eventos nacionais e internacionais com apresentação de trabalhos. Após
discussão sobre o assunto o colegiado resolve que o Programa irá aceitar o pagamento de inscrição ou
diárias para um autor por ar go, a ser apresentado e publicado; 2.9 Aprovação Ata da 1ª Reunião
Ordinária (21/02/2019): A Ata foi aprovada sem alterações. Às dezessete horas, 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, pelos docentes do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUeD/UFU: Cláudia do Reis e Cunha, Fernando Garrefa e
Luiz Carlos de Lauren z e pela representante dos discentes, aluna Samara Ferreira Crispim, Uberlândia,
04 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
25/04/2019, às 13:46, 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 SAMARA FERREIRA CRISPIM, Usuário Externo, em
25/04/2019, às 14:14, 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 25/04/2019, às
14:20, 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
25/04/2019, às 15:58, 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, Usuário Externo, em
25/04/2019, às 15:59, 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
26/04/2019, às 16:24, 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 1193856 e
o código CRC 0A3E5FBA.
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