ATA DA 13ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO CENTRO DE ARTES E
COMUNICAÇÃO DA UFPE. Aos 28 dias do mês de abril de 2021, das 16h30 às 18h30, por
videoconferência através da plataforma jitsi, reuniu-se o Colegiado do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, sob a
presidência da professora Cristina Pereira de Araujo na condição de Coordenadora do Programa.
Após a verificação de quórum, deu-se início a reunião. 1o Assunto: Revisão do Regimento
Interno: Os trabalhos foram iniciados a partir da proposta de redação do artigo quinto do
Regimento. A Coordenação do Programa propôs a recepção da redação constante na Instrução
Normativa 01/21 conforme segue: Art. 5º - O corpo docente do Programa de Pós-Graduação será
constituído por professores(as) e pesquisadores(as) dentro das categorias: permanente,
colaborador(a), visitante e temporário(a), à luz da instrução Normativa PROPG nº 01/21 e da
Resolução nº 19/2020 CEPE e alterações posteriores. Não houve consenso em torno da recepção
das categorias propostas pela Normativa no Regimento do Programa. As professoras Lúcia Leitão
e Maria Ângela Souza alegam que os critérios postos pela Instrução Normativa para categorização
são muito rígidos, sobretudo para o colaborador, uma vez que essa categoria não é contemplada
pela Capes no tocante à produção. Depois de duas horas de discussão não se chegou a um
denominador comum e a reunião foi finalizada. A Coordenação solicitou que os colegas reflitam
sobre os dois encaminhamentos desenhados nessa discussão: i. enviar uma proposta à PROPG
em caráter de ajuda por parte deste Colegiado para revisão do que consta na Instrução Normativa,
uma vez que na visão da professora Lúcia Leitão está é pouca madura; ii. votarmos quais
categorias, à luz da IN 01/21 iremos trabalhar no Regimento para em seguida definirmos o que
entendemos por produção qualificada e seguirmos com a revisão. Finda a reunião, os membros
presentes ratificam a ata realizada por videoconferência.
Docentes
Cristina Araujo (coord) _________________________________________videoconferência
Luiz Amorim (vice coord) ________________________________________videoconferência
Ana Rita Sá Carneiro ___________________________________________videoconferência
Circe Monteiro ________________________________________________não compareceu
Cristiano Borba ________________________________________________não compareceu
Edvânia Torres Aguiar Gomes ____________________________________não compareceu
Fernando Diniz
______________________________________________videoconferência
Flávio Souza _________________________________________________não compareceu
Guilah Naslavsky ______________________________________________videoconferência
José de Souza Brandão _________________________________________não compareceu
Julieta Leite
________________________________________________férias
Leticia Mendes _______________________________________________férias
Lucia Leitão _________________________________________________videoconferência
Maria Angela Souza ___________________________________________videoconferência
Max Andrade
_____________________________________________não compareceu
Maria de Jesus Britto Leite _______________________________________videoconferência
Maria Luiza Freitas _____________________________________________videoconferência
Natália Vieira
______________________________________________videoconferência
Norma Lacerda _______________________________________________videoconferência
Renata Campello Cabral ________________________________________videoconferência
Ruskin Marinho de Freitas _______________________________________videoconferência
Sergio Benício _______________________________________________falta justificada
Suely Leal ____________________________________________________não compareceu
Tomás Lapa _________________________________________________videoconferência
Virgínia Pontual ______________________________________________não compareceu
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