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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 7ª 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 segundo dia de setembro de 2019, às dezesseis horas, 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 7ª 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 informa que o processo de professor
colaborador da professora Maria Beatriz Camargo Cappello foi aprovado, que realizou uma reunião com
os discentes do PPGAU e passou todas as informações que recebeu no Seminário meio-termo, que
conscien�zou todos os alunos da importância da atualização do la�es, que explicou todos os
procedimentos para os alunos que irão qualificar em 2019. 2. Ordem do dia: 2.1 Aprovação banca
de Qualificação - Stella Teles Barros -  A Coordenadora apresenta a documentação da aluna e informa
que no Seminário de meio-termo foi orientado que as bancas de Qualificação e defesa de Dissertação
do Programa devem escolher membros que dão aula em Programa Pós-graduação. O colegiado aprova a
banca de Qualificação da aluna, e decide que as próximas bancas devem ser compostas por membros
que são professores em Programas de Pós-graduação. 2.2 Par�cipação no Seminário meio Termo
CAPES - A Coordenadora informa que os quatro dias foram de intenso trabalho, que o Seminário serviu
de base para os PPGS iden�ficarem em quais pontos �veram evolução na qualidade e em quais podem
melhorar. Que a Capes fornece um painel de indicadores e orienta em quais áreas os Programas devem
melhorar e o que espera de cada Programa. Foi discu�do as alterações nas fichas de avaliação para a
próxima Avaliação Quadrienal. As fichas propostas serão enviadas para aprovação no Conselho Técnico-
Cien�fico da Educação Superior. A Coordenadora informou que a ficha de avaliação foca em três itens:
Programa, Formação e Impacto na Sociedade. Informa que o egresso vai ser avaliado por cinco anos, que
o planejamento a curto e longo prazo dos Programas será avaliado. A Capes sinalizou que vai
potencializar o mestrado profissional e dar mais força para os doutorados. Esclareceu que a Capes está
inves�ndo muito e quer uma formação de excelência. Deixou claro que a atualização do la�es é muito
importante, que o professor tem que inserir todas as informações necessárias, que os alunos devem
atualizar seus la�es, que os professores têm que fichar os projetos de pesquisas. Informou que vai fazer
um cronograma para re�ficações nas informações inseridas na plataforma Sucupira (2017/2018).
Informou que vai marcar outra oficina de la�es para os alunos e professores. Informou que os
professores precisam fechar os projetos de pesquisa, que não podem ficar com vários projetos de
pesquisa abertos. Informou que marcou uma reunião com os docentes do PPGAU para o dia dezenove de
setembro e irá passar todas as instruções recebidas, que é muito importante o engajamento de todos. O
colegiado manifesta apoio. 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, 12 de setembro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
26/11/2019, às 11:04, 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 11:22, 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 08:46, 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 Fernando Garrefa, Membro de Colegiado, em
27/11/2019, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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