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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 6ª 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 vigésimo terceiro dia de agosto 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 6ª 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. A reunião
transcorreu da seguinte forma: 1. Comunicados: A Coordenadora solicita acréscimo de pauta: 2.5 Bolsa
PNPD, em seguida informa que a reunião do CONPEP foi cancelada por falta de quorum e comunica que
convocou os discentes do PPGAU para uma reunião com o obje vo de eleger um novo representante
para representá-los nas reuniões do Colegiado, pois o mandato da aluna Samara Ferreira Crispim se
encerra na próxima reunião do COLPPGAU. 2. Ordem do dia: 2.1 Bancas de Defesa/2019 - A
Coordenadora informou que em reunião com o professor Carlos foi decidido que a PROPP iria custear as
passagens dos convidados para o Seminário do PPGAU, devido os cortes realizado pelo Governo não seria
possível liberar recursos para a vinda dos convidados para as bancas de defesa de dissertação/2019, que
o Colegiado já havia decidido que todas as bancas de defesa de dissertação de 2019 seriam realizadas por
webconferência. No ﬁnal de julho veriﬁcando o orçamento percebeu que o PPGAU havia pago poucas
taxas de inscrição (devido à demora na liberação do PROAP) e que a maioria dos eventos já havia
ocorrido, solicitou que fosse inserido no convite (membro externo) a opção para banca presencial e que
apenas três convidados manifestaram disponibilidade. O colegiado aprovou a compra de passagens para
os membros externo que aceitaram par cipar presencialmente na banca de defesa e sugeriu que cada
convidado ministrasse uma palestra para os alunos do PPGAU e FAUeD. O Colegiado aprova a decisão da
Coordenadora e a compra das passagens para os membros externo que aceitaram par cipar
presencialmente e ministrar a palestra. 2.2 Preparação para o Seminário meio Termo CAPES - A
Coordenadora informa que recebeu um e-mail dos organizadores do Seminário solicitando o envio de um
relatório com várias informações do Programa e solicitou ajuda dos membros do Colegiado do PPGAU. O
Colegiado decidiu que o professor Fernando Garrefa irá auxiliar a professora. 2.3 Preparação para o 2°
Seminário Interno do PPGAU - A coordenadora solicita ajuda dos membros do Colegiado para organizar o
Seminário que acontecerá na próxima semana. O Colegiado decide que os professores Luis Carlos de
Lauren z e Claudia dos Reis e Cunha irão auxiliar a Coordenadora do PPGAU. 2.4 Solicitação de
Coorientador - aluno Gabriel V. M. de Campos - A Coordenadora apresenta a solicitação do aluno. Após
análise da solicitação o colegiado defere o pedido. 2.5 Bolsa PNPD - A Coordenadora informa que
solicitou a aluna PNPD - Fernanda de Araujo Curi que enviasse o plano de trabalho para que no mês de
setembro ﬁzéssemos a renovação da bolsa PNPD, que elas ﬁzeram uma reunião por Skype para ajustar o
plano de trabalho da aluna e que conseguiram fazer todos os ajustes necessários. Após análise da
documentação o Colegiado aprova e solicita que a aluna faça alguns reajustes e envie a documentação
completa. 2.6 Dispensa de disciplina opta va- aluna Valeika Carmina - A Coordenadora informa que
na solicitação do exame de qualiﬁcação a aluna enviou um ar go para a dispensa de uma disciplina
opta va, mas o ar go não nha correlação com o trabalho da sua dissertação. Após análise da
documentação o Colegiado decidiu que após a defesa a aluna deverá apresentar dois ar gos: um para
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submissão conforme NR 02/2019 e outro para subs tuir o ar go que foi aceito para a dispensa da
disciplina opta va. Às dezesseis horas e quarenta minutos, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei
esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Poliana de C, Franco 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: Claudia Reis e Cunha, Fernando Garrefa e Luiz Carlos de
Lauren z. Uberlândia, 23 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
26/11/2019, às 11:06, 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
26/11/2019, às 11:21, 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 26/11/2019, às
14:35, 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
27/11/2019, às 08:45, 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
27/11/2019, às 11:56, 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 1541993 e
o código CRC 58327183.
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