ATA DA 24ª/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO DA UFPE.
Aos 22 dias do mês de junho de 2021, às 18h, 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:
análise e aprovação do processo de credenciamento e recredenciamento docente, incluindo os candidatos
avaliados pela Comissão Externa para credenciamento cf edital de abertura para tal fim. Com a palavra, o
professor Tomás Lapa, membro da Comissão Executiva (CE) leu o documento denominado “Relatório do
processo de recredenciamento dos professores do MDU e credenciamento de novos professores”. Na
sequência, a professora Maria Angela Souza, presidente da Comissão Executiva, apresentou a planilha de
recredenciamento docente enviada pela PROPG para preenchimento. Entendendo a importância de se
atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a CE optou por acrescentar uma nova coluna à
planilha, referente ao tema. Explicou também as interpretações realizadas. Como pesquisa em agências de
fomento, onde foi considerado inclusive o fomento concedido aos alunos, via bolsa PIBIC. Professor Max
Andrade, também da CE, manifestou preocupação na inclusão da iniciação científica como projeto de
pesquisa. Solicitou manifestação do Colegiado sobre o tema que se manifestou a favor do posicionamento
dos professores Maria Angela e Tomás sem, no entanto, ser encaminhado para votação. A Comissão
Executiva, recomendou que todos os professores do Programa fossem recredenciados na categoria
permanente, à exceção dos professores Circe Monteiro (linha de AU), Sergio Benício (linha PG) e Virgínia
Pontual (linha CI) que solicitaram credenciamento como colaboradores, a pedido. O Colegiado não se opôs à
recomendação e a planilha, preenchida pela CE, será enviada à PROPG juntamente com essa ata. Sobre os
pedidos para credenciamento de novos docentes. A Profa. Maria Angela Souza, presidente da Comissão
Executiva que acompanhou os trabalhos de seleção de candidatos a novos docentes, realizado por uma
Comissão Externa, apresentou duas planilhas síntese: a primeira se refere à caracterização de todos os
candidatos, com os respectivos itens: formação acadêmica, vinculação institucional e o plano de trabalho
apresentado para desenvolver no MDU, constando de proposta de pesquisa e de disciplina a ser ministrada,
plano este, apenas apresentado pelos candidatos a docente permanente e colaborador; a segunda planilha
apresenta os resultados da avaliação com os conceitos emitidos pela Comissão Externa e as respectivas
categorias de docente pretendidas pelos candidatos e indicadas pela Comissão Externa. Por demandar muito
tempo, não houve a leitura completa de todos os pareceres, mas a Profa. Maria Angela Souza e o Prof. Tomás
Lapa fizeram uma exposição do desempenho dos candidatos, com base nos respectivos pareceres e nas
discussões ocorridas na última reunião realizada com a Comissão Externa, no dia anterior (21 de junho de
2021), quando foram estabelecidos os conceitos finais. O Colegiado, após algumas discussões, optou por
credenciar como permanentes os professores que obtiveram da Comissão Externa os conceitos de
“EXCELENTE” – Fabiano Rocha Diniz e Joelmir Marques da Silva, da linha de pesquisa Conservação Integrada,
e Danielle de Melo Rocha e Lívia Isabel Bezerra de Miranda, da linha de Planejamento e Gestão – e “MUITO
BOM” – Iana Ludermir Bernardino e Kainara Lira dos Anjos, também da linha de Planejamento e Gestão. O
Colegiado também optou por incorporar como temporários, dois candidatos que obtiveram o conceito
“BOM” - Enio Laprovitera da Motta, candidato a temporário na única vaga da linha de Arquitetura e
Urbanismo, e Izabella Galera, candidata a permanente na linha de Planejamento e Gestão. Houve abstenção
na votação, por parte de Maria Angela Souza, que reafirmou que a decisão sobre docente temporário se
restringia a única vaga pleiteada na linha de Arquitetura e Urbanismo, com critérios distintos de seleção,
como havia destacado no início de sua explanação, como também não concordou com a incorporação de
mais um professor na linha de Planejamento e Gestão, considerada por ela já saturada com a inclusão dos
quatro candidatos selecionados com conceitos “excelente” e “muito bom”. Houve, também, abstenção de
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Tomas Lapa, Renata Cabral, Julieta Leite e Cristina Araujo. Com a palavra, a professora Lúcia Leitão pede que
se registre em ata um voto de louvor ao trabalho realizado pela professora Maria Angela Souza que tem salvo
o MDU e trabalhado com afinco em prol do programa. Vários professores endossaram o voto de louvor e
aplaudiram o trabalho realizado pela professora. 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 ______________________________________________________ não compareceu
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 _____________________________________________________ não compareceu
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) _______________________________________ falta justificada
Hugo Stefano Monteiro Dantas (rep. Doutorado) ___________________________ videoconferência
Francisco Allyson Barbosa Silva (rep. Mestrado) ____________________________ videoconferência
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