ATA DA 23ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA UFPE.
Aos 27 dias do mês de maio de 2021, às 15h, 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 contando com a seguinte pauta. 1o Assunto:
aprovação da instrução normativa interna sobre credenciamento e recredenciamento docente. A Comissão
Executiva apresentou recredenciamento e credenciamento docente. Em seguida, apresentou um Barema
elaborado para orientar a Comissão Externa na avaliação dos candidatos a docente do MDU. O Barema
possibilita duas dimensões complementares de avaliação da Ficha de Credenciamento de Docente: uma
avaliação quantitativa, a partir de pontuações propostas com base em documentos institucionais da CAPES e
da UFPE/PROPESQI, acrescido de indicações da Comissão Executiva, com a finalidade de avaliar a produção
apresentada pelos candidatos e uma avaliação qualitativa, pautada nos objetivos e ações estratégicas do
Plano Estratégico do MDU, por sua vez pautado no modelo multidimensional elaborado pela CAPES, para
avaliação dos Programas de pós-Graduação no quadriênio 2021-2024. Após discussão foi aprovada com
abstenções por parte dos professores Ruskin Freitas e Fernando Diniz, a redação final, da instrução
normativa IN 01/2021 MDU que trata sobre credenciamento e recredenciamento docente, que estará
publicada no site do Programa, no ficheiro “instruções normativas PPGMDU”, na aba documentos e
procedimentos. 2o Assunto: aprovação da redação final do texto do plano estratégico. Após discussão, com
abstenção do professor Fernando Diniz, foi aprovado o plano estratégico 2021-2024, cuja documento final
estará publicado no menu Comissão de Autoavaliação do site do Programa. 3o Assunto: aprovação de banca
de defesa de tese de Eugenia Giovannia Simões Cavalcanti. O cadastro da banca, realizado pela orientadora,
encontra-se anexo a esta ata. O colegiado aprovou por unanimidade. 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 ______________________________________________________ não compareceu
Cristiano Borba ______________________________________________________ não compareceu
Edvânia Torres Aguiar Gomes ___________________________________________ não compareceu
Fernando Diniz _____________________________________________________ videoconferência
Flávio Souza ________________________________________________________ falta justificada
Guilah Naslavsky ____________________________________________________ videoconferência
José de Souza Brandão ________________________________________________ não compareceu
Julieta Leite _______________________________________________________ não compareceu
Leticia Mendes _____________________________________________________ videoconferência
Lucia Leitão ________________________________________________________ falta justificada
Maria Angela Souza __________________________________________________ videoconferência
Maria de Jesus Britto Leite _____________________________________________ videoconferência
Maria Luiza Freitas ___________________________________________________ falta justificada
Natália Vieira
____________________________________________________ videoconferência
Norma Lacerda _____________________________________________________ falta justificada
Renata Campello Cabral _______________________________________________ videoconferência
Ruskin Marinho de Freitas _____________________________________________ videoconferência
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Sergio Benício _______________________________________________________
Suely Leal ___________________________________________________________
Tomás Lapa ________________________________________________________
Virgínia Pontual ____________________________________________________

falta justificada
não compareceu
videoconferência
não compareceu

Renata de Albuquerque (tec adm) _______________________________________ falta justificada
Hugo Stefano Monteiro Dantas (rep. Doutorado) ___________________________ videoconferência
Francisco Allyson Barbosa Silva (rep. Mestrado) ____________________________ falta justificada
Foi solicitado o cadastro de uma nova banca de DEFESA DE DOUTORADO no SIGAA por MARIA ANGELA DE
ALMEIDA SOUZA para o PROGRAMA DE PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO URBANO CAC.
Informações da banca:
DISCENTE: EUGENIA GIOVANNA SIMOES INACIO CAVALCANTI
DATA: 23/07/2021
HORA: 09:00
LOCAL: meet.google.com/jkv-mgjd-srg
TÍTULO:
ESTATUTO DA METRÓPOLE E GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA Bases para o desenvolvimento urbano
integrado do parcelamento, do uso e da ocupação do solo metropolitano
RESUMO:
O tema central da tese é a governança interfederativa estabelecida no Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº
13.089/2015), como condição necessária para garantir o desenvolvimento urbano integrado do
parcelamento, do uso e da ocupação do solo urbano metropolitano, adotando como estudo de caso a Região
Metropolitana do Recife.A tese se desenvolve a partir de três eixos, aprofundando o marco legal e o
referencial teórico sobre os temas envolvidos: (i) O processo de metropolização recente sob a égide do
capital financeiro e os possíveis conflitos gerados entre municípios; (ii) A função pública de interesse comum
entre municípios, visando esclarecer quando o parcelamento, o uso e a ocupação do solo se enquadram
nessa categoria; e (iii) A governança metropolitana ou interfederativa como condição necessária para
viabilizar a aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos normativos dispostos no art. 9º do Estatuto da
Metrópole. Tais instrumentos são: plano de desenvolvimento urbano integrado; planos setoriais
interfederativos; fundos públicos; operações urbanas consorciadas interfederativas; zonas para aplicação
compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001);
consórcios públicos; convênios de cooperação; parcerias público-privadas interfederativas; contratos de
gestão; e compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade
territorial urbana, conforme dispõe o Estatuto da Metrópole (Art. 7º, VII).
PALAVRAS-CHAVE:
Estatuto da Metrópole; Governança Interfederativa; Função Pública de Interesse Comum; Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo; Região Metropolitana do Recife
PÁGINAS: 198
GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
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ÁREA: Planejamento Urbano e Regional
MEMBROS DA BANCA:
Externa à Instituição - AMÉLIA MARIA DE OLIVEIRA REYNALDO - UNICAP
Externa ao Programa - 1380123 - DANIELLE DE MELO ROCHA
Interno - 275694 - FLAVIO ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
Externo à Instituição - JOSÉ ANTÔNIO APPARECIDO JÚNIOR
Presidente - 1132319 - MARIA ANGELA DE ALMEIDA SOUZA
Externo à Instituição - MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA CLEMENTINO
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