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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 3ª 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 nono dia de maio de 2019, às quatorze 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 3ª 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 informou sobre o Processo Sele vo do PPGAU/2019, destacando que o
período de inscrições foi encerrado com 38 inscritos. Dando con nuidade aos comunicados a professora
apresentou o relato da úl ma Reunião do CONPEP: 1º os Coordenadores foram informados sobre as
suspensões/con ngenciamento das bolsas; 2º a PROPP está sem recursos, pois o PROAP ainda não foi
enviado para as Universidades. Em sequência informou que já estamos providenciando o edital para o
processo sele vo de bolsas do PPGAU/2019. Comunicou que a professora Angélica Aparecida T. B. Alvim
escolheu os dias 26/27 de agosto de 2019 para vir em Uberlândia (Programa Pró-Acompanhamento).
Informou que vários alunos do PPGAU estão par cipando do ENSUS/2019, que a aluna Gabriela Seabra
Santos está organizando o 1º SARAU/PPGAU (professores e alunos). 2. Ordem do dia: 2.1 Solicitação de
Co-orientador para os discentes: Ana Laura Gonçalves Lomolino, Guilherme Alves Viso e Moizés
Rodrigues da Silva - A Coordenadora apresenta a documentação de solicitação de co-orientação para os
alunos. Após análise da documentação o Colegiado aprova as solicitações. 2.2 Dilação de prazo aluno
Marcel Alessandro Claro - A Coordenadora explica a situação do aluno. Após análise da documentação o
Colegiado aprovou ad referendum a dilação de prazo para a defesa de dissertação do discente em
dezembro de 2017. 2.3 Atualização do novo site do PPGAU - A Coordenadora comunica que foram feitas
as alterações solicitadas no site do PPGAU, mostra para os membros do Colegiado o novo layout, informa
que conversou com a aluna Samara Ferreira Crispim sobre a realização de um concurso entre os discentes
para criar uma logomarca para o PPGAU. O professor Fernando Garrefa sugere a criação de um canal no
youtube (obje vo inserção social do Programa). O Colegiado aprova alterações no site, a realização do
concurso e a criação do canal no youtube e/ou outras redes sociais. 2.4 Oferta de disciplinas 2019/2 - A
Coordenadora informa o quadro atual das disciplinas a ser oferecida pelo PPGAU e o Colegiado aprova as
seguintes indicações: Profa. Simone Barbosa Villa, Profa. Claudia dos Reis e Cunha e Prof. André Luis de
Araújo ministrarão a disciplina Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU01); a Profa. Giovanna
Teixeira Damis Vital ministrará a disciplina Planejamento e Projeto do Espaço Construído (PPGAU02); os
professores Marco Antônio P. de Andrade, Luis Eduardo dos Santos Borda e Adriano Tomitão Canas
ministrarão a disciplina A cidade contemporânea: estudos crí cos de intervenções urbanas (PPGAU03); a
Profa. Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro ministrará a disciplina Pesquisa Tecnológica em projetos e
experimentais (PPGAU12) e o prof. Luiz Carlos de Lauren z ministrará a disciplina Caracterís cas e
especiﬁcidades na arquitetura brasileira pós Brasília (PPGAU17); 2.5 Alteração de orientador – aluno
Ágabo Carvalho Silva. A Coordenadora apresenta o documento de solicitação de troca de orientador,
explica a situação do aluno e que a professora Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro esta de acordo com a
solicitação do aluno. Após veriﬁcar a documentação o Colegiado defere o pedido do discente. Às quinze
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horas, 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:
Fernando Garrefa e Luiz Carlos de Lauren z. Uberlândia, 09 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Poliana de Cássia Franco e Silva, Secretário(a), em
17/05/2019, 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 Fernando Garrefa, Membro de Colegiado, em
17/05/2019, às 17:03, 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 20/05/2019, 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 1231802 e
o código CRC C211A8D0.
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