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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 8ª 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 outubro 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 8ª 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 informa que no dia
19/09/2019 fez uma reunião com os professores do PPGAU e que comunicou todas as instruções
recebidas no Seminário CAPES. Informou também as alterações que a PROPP fez na Ata de Defesa de
Dissertação e nos procedimentos para solicitação de diploma. 2. Ordem do dia: 2.1 Oferta de Disciplina
2020/1º: A Coordenadora informa o quadro atual das disciplinas a ser oferecida pelo PPGAU e, depois de
algumas considerações o Colegiado homologa as disciplinas indicadas, quais sejam: Prof. ª Simone
Barbosa Villa irá ministrar a disciplina - Desempenho do Ambiente Construído, o prof. André Luis Araújo
irá ministrar a disciplina - Métodos Avançados em Design Computacional, o prof. Fernando Garrefa e
Glauco de Paula Cocozza ministrarão a disciplina -  Morfologia Urbana e a Paisagem Urbana
Contemporânea; Prof.ª  Viviane G. A. Nunes vai ministrar a disciplina - Design, inovação social e
sustentabilidade; Prof. Marco Antônio Pasqualini irá ministrar a disciplina -  Arquitetura e Arte
Contemporânea: fronteiras e convergências e Prof. Adriano Tomitão Canas, Prof. Luiz Carlos de Lauren�z,
Luis Eduardo Borda e a Prof.ª Ta�ana Sampaio Ferraz (artes Visuais)  ministrarão a disciplina - Tópicos
especiais em arquitetura e urbanismo (os professores irão definir os sub tópicos). 2.2 Aprovação Bancas
de Qualificação/2019: 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 aprova as banca
e decide que os alunos: Geovanna Moreira de Araujo, Matheus Pires Silveira, Geovana Blayer R. de Assis
e Hugo Teixeira G. R. Resende devem descrever a a�vidade programada que gerou o ar�go, conforme
ar�go 1° da NR 7/2015, os alunos: Ta�ana Matucita Fabiani, Paloma Ribeiro de Souza, Luis Felipe Dias
Souza e Ágabo Carvalho Silva devem apresentar a a�vidade programada em formato de ar�go conforme
ar�go 1º da NR 07/2015, as alunas Yasmin Carolini Thomeo e Juliane Guimarães Baldow devem expandir
a resenha apresentada  afim de configura-lá como ar�go cien�fico. 2.3 Dilação prazo Exame
de Qualificação: Isabela Giorgiano e Moizés Rodrigues da Silva: A coordenadora comunica que os
discentes Moizés Rodrigues da Silva e Isabela Giorgiano solicitaram prazo para a entrega do Memorial de
Qualificação, após análise da documentação apresentada pela Coordenadora o Colegiado decide que os
discentes deverão entregar o Memorial de Qualificação no dia 07/11/2018 (quinta-feira) e a Banca de
Qualificação deve ocorrer até final do mês de dezembro/2019. 2.4 Aprovação ar�go subs�tuição
disciplina opta�va - A coordenadora apresentou os ar�gos dos alunos: Adriel Mendonça, Ágabo Carvalho
Silva, Beatriz Goulart Rocha, Eduardo Cardoso de Araújo, Fernanda Vilela M. Parreira, Fernando Kennedy
Braga Oliveira, Fúlvia Maria Mendes, Gabriel Victor M. Campos, Geovana Blayer R. de Assis, Geovanna
Moreira de Araujo, Hugo Teixeira G. R. Resende, Julia Souza Abrão, Juliane Guimarães Baldow, Paloma
Ribeiro de Souza, Ta�ana Matucita Fabiani e Yasmin Carolini Thomeo. Após análise da documentação o
Colegiado aprova a subs�tuição de disciplina opta�va pelo ar�go. 2.5 Homologação Atas de Defesa de
Dissertação/2019 - A coordenadora apresentou as Atas de Defesa de Dissertação dos alunos: Ana Laura
Gonçalves Lomolino, Mateus Fino� Fontes, Schirley Cris�ane Oliveira Brandão, Gabriela de Oliveira
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Bertuluci, Cris�ane dos Guimarães Alvim Nunes, Cássio Henrique Naves Mota, Bárbara Oliveira Silva,
Plínio Sérgio Brandão M. Junior e Paula Barcelos Vasconcellos, o Colegiado Homologa as atas
apresentadas. 2.6 Aproveitamento de Disciplina - Fúlvia Maria Mendes: A coordenadora apresentou a
documentação da aluna, o Colegiado após verificar a documentação defere o pedido de aproveitamento
de créditos. 2.7 Dispensa de Disciplina - Renata Cris�ane: A coordenadora apresentou a documentação
da aluna, o Colegiado após verificação da documentação defere o pedido de dispensa de disciplina; 2.8
Aproveitamento de Disciplina - Cássio Henrique: A coordenadora apresentou a documentação do aluno,
o Colegiado após verificar a documentação defere o pedido de aproveitamento de créditos. 2.9
Aproveitamento de Disciplina - Beatriz Alves: A coordenadora apresentou a documentação da aluna, o
Colegiado após verificação da documentação defere o pedido de aproveitamento de créditos. 2.10
Homologação escolha de Discente para compor o Colegiado do PPGAU: A Coordenadora informa que a
discente Samara Ferreira Crispim irá defender e deve ser subs�tuída por outro discente do PPGAU e que
em consulta aos discentes das turmas sexta e sé�ma as discentes Júlia Souza Abrão e Beatriz Sayuri
Campaner Sakaza manifestaram interesse, após votação a aluna Júlia Souza Abrão foi escolhida pela
maioria dos discentes. O Colegiado tomou consciência da indicação da representante discente regular do
Curso para a cons�tuição do Colegiado com mandato de um ano. 2.11 Solicitação - alterar Orientador -
Gabriel Gonçalves da Silva: A coordenadora informou que o aluno solicitou alteração de orientador, que
o aluno conversou com a orientadora e ambos chegaram a conclusão que troca seria apropriada. O aluno
apresentou a solicitação com anuência da orientadora, após análise da documentação o Colegiado
aprova a solicitação do aluno e o nome do Prof. Fernando Garrefa para ser o novo orientador do discente.
2.13 Solicitação de Tutoria - Geovana Blayer: A Coordenadora explicou que a aluna recebeu um convite
para dar tutoria e que gostaria de aceitar o convite para ter uma nova experiência e validar as horas para
a disciplina estágio de docência, mas que aluna é bolsista da FAPEMIG. Após análise de toda
documentação o Colegiado entendeu que a decisão é da discente e que ela deve apenas comunicar sua
decisão ao Colegiado do PPGAU.  2.14 Credenciamento e recredenciamento de Docentes:  A
Coordenadora explicou a situação do Programa, que as professoras Maria Beatriz Camargo Cappello e
Marília Maria B. T. Vale irão passar para o quadro de colaboradoras devido a aposentadoria, que o
Programa passar a ter três professores colaboradores e que devido a avaliação do Programa no próximo
quadriênio não seria adequado aceitarem novos professores e nem a alteração no quadro atual. Após
discussões o Colegiado decide que o professor Juliano Pereira será man�do como professor permanente
até 2020, quando haverá nova análise por parte da comissão da PROPP. Já as professoras Maria Beatriz
Camargo Cappello e Marília Maria B. T. Vale irão passar para o quadro de colaboradoras. 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 esta ata que foi lida e aprovada, e que será
assinada eletronicamente por mim, Poliana de C. F. e Silva, na qualidade de Secretária e pelos docentes
do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUeD/UFU. Uberlândia, 04 de outubro
de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
26/11/2019, às 11:00, 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 11:24, 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
14:36, 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 08:48, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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.

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 1601203 e
o código CRC 3E1A1999.
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