ATA DA 21ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA
UFPE. Aos 24 dias do mês de maio de 2021, às 16h, por videoconferência através da plataforma jitsi
reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade
Federal de Pernambuco, sob a presidência da Prof. Cristina Pereira de Araujo na condição de
Coordenadora do Programa. Após a verificação de quórum, deu-se início a reunião. Inicialmente, a
Profa. Cristina comunicou ao Colegiado os esclarecimentos sobre o processo de recredenciamento e
credenciamento de docentes, que obteve em reunião remota com a PROPG, da qual participaram,
também, o vice coordenador Luiz Amorim, a convite, por se encontrar em licença capacitação, e o vice
coordenador pró-tempore Max Andrade. A partir desta reunião, ficou definido que o processo deveria
iniciar pelo recredenciamento dos docentes em exercício no MDU, para, posteriormente, credenciar os
novos docentes, podendo incluir nesse conjunto docentes em exercício que, não tendo cumprido os
requisitos obrigatórios ao recredenciamento, continuariam participando do Programa. Foi deliberado
pelo Colegiado do MDU que todos os docentes seriam recredenciados ou credenciados. Em seguida, o
Prof. Max Andrade, vice coordenador pró-tempore e membro da Comissão Executiva, apresentou um
novo cronograma, que altera o que foi definido na reunião do dia 13 de maio de 2021, iniciando pelo
processo de recredenciamento de docentes, conduzido pela Comissão Executiva, a partir do dia 25 de
maio de 2021, seguido, ao final, do processo de credenciamento de docentes. Nota de congratulação à
Professora Norma Lacerda por ter sido agraciada com a representação na Academia Pernambucana de
Ciências. O Colegiado felicita e congratula a professora por indicação mais que reconhecida em função
do conjunto de sua obra acadêmica, já que esta escolha se deu por meio de consulta à plataforma
Lattes. 1o Assunto: Posicionamento do Colegiado frente à Anpur e indicação de membro para
representação na Assembleia Geral. O Colegiado, por maioria, não se sentiu à vontade de ser
posicionar frente à carta enviada à Anpur pelos seus ex-presidentes. Em regime de votação, os
professores Ruskin, Norma e Cristina foram favoráveis a que o Colegiado se posicionasse. Os professores
Fernando, Natalia e Renata Cabral, além da tec. administrativa Renata Albuquerque, se abstiveram. Os
demais, presentes na reunião, foram favoráveis. Outrossim, o professor Flávio Souza manifestou
interesse em participar na Assembleia Geral da Anpur no próximo dia 31 de maio. O Colegiado acatou a
indicação por unanimidade. 2o Assunto: indicação de representante no CDU. Foi indicada a participação
da professora Circe Monteiro tendo como suplente o professor José de Souza Brandão. O Colegiado
acatou a indicação por unanimidade. 3o Assunto: indicação de representante no Conselho Municipal de
Olinda. Foi indicada a participação da professora Ana Rita Sá Carneiro tendo como suplente a professora
Natalia Vieira. O Colegiado acatou a indicação por unanimidade. 4o Assunto: Aproveitamento de
créditos da mestranda Karoline Lima Nascimento (turma ME 41) . Com a palavra, o professor Ruskin
Freitas foi de parecer favorável ao aproveitamento de créditos pleiteado, num total de 7 créditos. O
Colegiado acompanhou o parecer. 5º Assunto: Aprovação de Banca de defesa de dissertação de Beatriz
Meunier Ferraz (turma ME 40). O cadastro da banca, realizado pelo orientador, encontra-se anexo a
esta ata. O colegiado aprovou por unanimidade. 6º Assunto: Aprovação do relatório parcial PNPD de
Mônica Louise Sarábia. A professora Maria Angela Souza, relatora, emitiu parecer favorável à
aprovação. O Colegiado acompanhou o parecer. 7º Assunto: Parceria com o Porto Digital. A professora
Cristina Araujo leu a carta de intenções apresentada pelo Porto Digital. O Colegiado recepciona a
parceria por unanimidade e indica a prof Norma Lacerda para participação no conselho consultivo e na
curadoria, o prof José de Souza Brandão. 8º Assunto: Aprovação de banca de defesa de Paulo José de
Albuquerque Marques da Cunha. O cadastro da banca, realizado pelo orientador, encontra-se anexo a
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esta ata. O colegiado aprovou por unanimidade. 9º Assunto: filiação à CLACSO. O colegiado aprovou por
unanimidade que o Programa se submeta ao processo de filiação à CLACSO, destacando a grande
relevância da instituição
Finda a reunião, os membros presentes ratificam a ata cuja reunião foi realizada por videoconferência.
Docentes
Cristina Araujo (coord) ____________________________________________ videoconferência
Max Andrade (vice coordenador pró tempore) __________________________ videoconferência
Luiz Amorim (vice coord) ___________________________________________ licença capacitação
Ana Rita Sá Carneiro _______________________________________________ videoconferência
Circe Monteiro ___________________________________________________ videoconferência
Cristiano Borba ___________________________________________________ videoconferência
Edvânia Torres Aguiar Gomes _______________________________________ não compareceu
Fernando Diniz __________________________________________________ videoconferência
Flávio Souza _____________________________________________________ videoconferência
Guilah Naslavsky _________________________________________________ videoconferência
José de Souza Brandão _____________________________________________ videoconferência
Julieta Leite
___________________________________________________ videoconferência
Leticia Mendes __________________________________________________ não compareceu
Lucia Leitão ____________________________________________________ videoconferência
Maria Angela Souza _______________________________________________ videoconferência
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
Renata de Albuquerque (tec adm) ____________________________________ videoconferência
Hugo Stefano Monteiro Dantas (rep. Doutorado) _______________________ não compareceu
Francisco Allyson Barbosa Silva (rep. Mestrado) _________________________ não compareceu
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