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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 9ª 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 primeiro dia de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala
da Coordenação do PPGAU, localizada no Bloco 1I, do Campus Santa Mônica, nesta cidade, teve início a
9ª 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 dá as boasvindas a discente Júlia de Souza Abrão, que foi eleita para representar os discentes nas reuniões do
Colegiado, esclareceu as demandas da discente como representante dos alunos do PPGAU. Solicita
acréscimo de pauta: Comissão de Avaliação e re rada do ponto 2.5 subs tuição membro Colegiado e
Coordenador Subs tuto. Informou que o V SEPE encerrou dia 14/11 e que foi muito produ vo e os
obje vos foram alcançados, que os convidados externos elogiaram. Parabenizou a comissão
organizadora; informou que fez o registro do evento no SIEX (explicou a importância de registrar os
eventos do PPGAU no SIEX) e que o evento foi divulgado no site do PPGAU e demais redes sociais.
Apontou as diﬁculdades para realização as bancas de defesa e de qualiﬁcação, que está buscando
recursos para montar uma sala de web conferência na sala de reuniões, que reuniu com o professor
Carlos Henrique e a professora Viviane dos Guimarães e mostrou as limitações do PPGAU, que solicitou
recurso para a compra dos equipamentos e que eles se comprometeram. A professora Claudia do Reis e
Cunha informou que par cipou da reunião do CONPEP e que o professor Carlos Henrique informou as
diﬁculdades que os programas estão tendo para realizar as bancas de defesas e que a PROPP
pretende equipar todos os programas com um quite de equipamentos para que cada programa tenha sua
própria sala. O servidor Otaviano fez uma apresentação do sistema Mconf. Comunicou que o professor
Carlos e demais reitores das Universidades Federais reuniram com o Vice Governador para veriﬁcarem a
possibilidade da recomposição das bolsas FAPEMIG e normalização de editais para realização de eventos;
que o professor Carlos informou que estão buscando outras alterna vas para implementação recursos
para bolsas. Foi informado que a aula inaugural de 2020 será dia 18/03/2020 que o professor Abílio Baeta
(ex presidente da Capes) será o palestrante, que o calendário de 2020 já foi deﬁnido. Informou que o
processo para professor colaborador da professora Marília foi aprovado. O professor Fernando Garrefa
informou que foi convidado para trabalhar no projeto PRINT (organização geral) que está estudando
possibilidades para inserir o PPGAU e veriﬁcando outros meios para conseguir bolsas para o PPGAU, que
uma ideia e trazer recursos do MP (acordo de Leniência) já que vários professores prestam serviços para
esta Ins tuição fazendo pareceres em processos judiciais. A discente Júlia Abrão agradece a
oportunidade de par cipar do colegiado e solicita o acréscimo de um ponto na pauta "bolsa capes". 2.
Ordem do dia - 2.1 Homologação Atas de Defesa de Dissertação/2019: A coordenadora apresentou as
Atas de Defesa de Dissertação das alunas: Aline Soares Cortês, Samara Ferreira Crispim, Flávia Fernanda
Segismundo Vilas Boas e Valeika Carmina , o Colegiado Homologa as atas apresentadas. 2.2
Afastamento discente Mônica G. de Freitas Rezende: A coordenadora informa que a discente
protocolizou a solicitação de afastamento, após análise da documentação o colegiado aprova a solicitação
de afastamento por três meses. 2.3 Dilação prazo Defesa de Dissertação - Vanessa Vidal Magalhães: A
coordenadora comunica que a discente solicitou mais um mês para a entrega da defesa de dissertação,
após análise da documentação apresentada pela Coordenadora o Colegiado decide que a discente
deverá entregar a defesa até dia 02/12/2019 e a Banca deve ocorrer até ﬁnal do mês de
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dezembro/2019. 2.4 Aprovação Banca de Qualiﬁcação - Móizes Rodrigues da Silva e Isabela
Giorgiano: A coordenadora informa que os alunos entregaram os Memoriais de Qualiﬁcação, La es e
formulários com a indicação dos membros para compor a banca e indicação de data para a realização da
qualiﬁcação. Após exame de toda documentação apresentada o Colegiado decide que os alunos devem
alterar o membro externo da banca de qualiﬁcação para adequar com a NR 01/2019. 2.6 Trancamento de
disciplina- Isabela Giorgiano: A Coordenadora apresenta a solicitação da aluna e informa que o prazo
para solicitação de trancamento foi até o dia 04/09/2019, após análise da documentação o colegiado
solicita que a secretaria veriﬁque a possibilidade de trancamento fora do prazo. 2.6 Sucupira: A
coordenadora informa que solicitou aos professores e discentes que atualizassem os seus la es até o dia
25/11/2019, que os professores devem veriﬁcar seus projetos de pesquisas e deixar no máximo três
projetos abertos, que as disciplinas devem ser fechadas nos la es, que no mês de dezembro a março
estaremos trabalhando com a plataforma sucupira, que ainda não foi divulgada a data para o envio do
relatório, que precisamos separar algumas a vidades: revisão 2017/2018, elaboração do texto da
proposta, preenchimento 2019 (novos formulários), informou que o site precisa de outras melhorias.
Após discussões o Colegiado faz a divisão das a vidades e a discente Júlia se disponibiliza para ajudar nas
melhorias do SITE. 2.7 Aprovação Atas 6ª, 7ª e 8ª reunião Ordinária PPGAU: A coordenadora solicita que
o colegiado aprove as atas mencionadas, após leitura o Colegiado aprova todas as atas sem alterações.
2.8 Bolsas Capes: A coordenadora informa que o programa não possui mais nenhuma bolsa capes, que os
programas notas 3 e 4 perderam todas as bolsas, que no momento de fazer as alterações o sistema
recolhe a bolsa. Comunica que o discente Moizés Rodrigues informou que passou em um concurso e que
irá tomar posse e a bolsa será disponibilizada, que nesse caso o programa irá perder essa bolsa e não será
possível chamar o próximo discente classiﬁcado no processo sele vo. O colegiado decide que os alunos
devem ser no ﬁcados da situação das bolsas do PPGAU. 2.9 Comissão de Avaliação: A coordenadora
explica que a PROPP solicitou que cada programa crie uma comissão de avaliação com no mínimo 03
professores, sendo um representante de cada linha de pesquisa e o outro membro do colegiado. Após
discussões o Colegiado aprova a criação e solicita a indicação de nomes para aprovação na próxima
reunião. E, tendo cumprido a pauta proposta os membros presentes do Colegiado do PPGAU encerram a
reunião às dezessete horas e cinquenta minutos. 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, 21 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
17/01/2020, 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 Simone Barbosa Villa, Presidente, em 17/01/2020, às
11:29, 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 11:41, 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 1705088 e
o código CRC 5FE69435.
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