ATA DA 7ª/2019 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPE em 18/11/2019.
Aos 18 dias do mês de novembro de 2019, às 09 horas, na sala de reunies do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco,
reuniu-se Colegiado de curso, sob a presidência da Profa. Julieta Maria de Vasconcelos
Leite na condição de coordenadora do programa. Compareceram à reunião os seguintes
professores: Cristina Araújo, Fernando Diniz Moreira, Guilah Naslavsky, Lúcia Leitão
Santos, Luiz Amorim, Maria Luiza Freitas, Max Lira Veras Xavier Andrade, Renata Cabral,
Ruskin Marinho de Freitas, Tomás de Albuquerque Lapa, Virgínia Pontual, e os
representantes discentes Bárbara Rodrigues e Letícia Rocha das turmas de doutorado e
mestrado respectivamente. A presidente declarou aberta a sessão, colocando em discussão os
assuntos da pauta: 1. Homologação do resultado da seleção de mestrado e doutorado. Foi
apresentado o resultado da seleção do mestrado e doutorado, sendo aprovado por
unanimidade e encaminhado para a Propesq e para publicação. A listagem com os títulos dos
pré-projetos de pesquisa foi apresentada e o colegiado sugeriu nomes de possíveis
orientadores a serem encaminhados a cada novo aluno do PPG. 1.1. Para o próximo
processo seletivo, sugeriu-se consultar a Propesq sobre a possibilidade de adicionar ao edital
a indicação de que “o candidato que houver sido recentemente aprovado em seleção do PPG
MDU não poderá participar da seleção subsequente para a mesma diplomação”. 1.2. A
coordenação leu a resposta da procuradoria à consulta realizada via SIPAC sobre o
candidato Suettitni Jean de Lima. Após a leitura, o colegiado decidiu por unanimidade
aceitar a sugestão da procuradoria de encaminhar o caso à Polícia Federal. 2. Aprovação do
documento-proposta da comissão de bolsas. Após leitura coletiva do documento-proposta
para distribuição das bolsas do PPG MDU, elaborado pela da comissão de bolsas, o
colegiado apresentou algumas sugestões e ajustes que foram acrescidos na reunião para que
o documento seja posto em prática a título experimental para as novas turmas do PPG
(2020). O documento foi re-encaminhado à comissão para formatação final e divulgação.
Para as turmas anteriores à aprovação desse documento, vale a modalidade de redistribuição
de bolsas que vinha sendo posto em prática. O colegiado encaminhou ainda que fosse
solicitado à secretaria do PPG um quadro com o histórico de dados referentes às bolsas e sua
distribuição no Programa. Sobre a declaração racial, encaminhou-se fazer consulta a
PROAES. 3. Auto-avaliação da produção docente. Dando continuidade às discussões
realizadas nas reuniões de colegiado anteriores, bem como aos encaminhamentos trazidos
pelas reuniões internas às linhas de pesquisa conduzidas pelos membros da comissão
executiva do PPG, foram apresentadas as tabelas de produção docente de artigos publicados
nos anos 2017-2019, com suas respectivas pontuações de acordo com a nova tabela Qualis
divulgada na reunião de meio termo da CAPES (Qualis Novo.pdf). As tabelas (em anexo)
foram construídas a partir das informações fornecidas pelos próprios professores e, na
ausência dessa informação, coletadas no currículo lattes. Tal levantamento foi conduzido
pelos membros da Comissão Executiva. Retomando pontos relativos à avaliação do PPG
trazidos pelo coordenador de área da CAPES em sua visita ao MDU, como também no
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Seminário de meio-termo da CAPES, o colegiado decidiu que, para efeito de avaliação,
aqueles professores permanentes sem produção Qualis A ou B passariam para a categoria de
colaborador, considerando a proporção do número de docentes permanentes e colabores do
PPG (30%). O encaminhamento foi aprovado pela maioria dos membros do colegiado, tendo
um voto contra. A professora Lúcia Leitão, que, na tabela apresentada, constava com
pontuação zero solicitou inclusão de artigo aprovado em revista A2, pedido aceito pelo
Colegiado. Nenhuma outra solicitação de modificação foi feita pelos presentes. A professora
Maria Luiza Freitas fez relato sobre as dificuldades enfrentadas pelas mães cientistas no
atendimento às exigências de produtividade. A professora Guilah Naslavsky argumentou
que havia submetido artigos em revistas qualificadas, mas que, contrariamente a sua
vontade, os artigos não foram aceitos. 5. Eleição de coordenador e vice-coordenador do
PPG. O professor Ruskin Freitas, membro da comissão executiva e presidente do processo
eleição do coordenador apresentou a chapa única inscrita, formada pelos professores Cristina
Araújo (coordenadora) e Luiz Amorim (vice-coordenador). A chapa foi aceita para a
sucessão da coordenação do PPG. 6. Outros assuntos. A prof. Virgínia Pontual sugeriu o
registro de uma menção de parabenizarão pela atuação da coordenação do PPG, tratando-se
da última reunião de colegiado presidida pela prof. Julieta Leite, tendo como vice a prof.
Renata Cabral em substituição a prof. Natália Vieira. Tal menção foi aceita pelo colegiado e
fica, por fim, registrada em ata.
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ANEXO
LEVANTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTIGOS POR LINHA DE PESQUISA
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ATA DA 8ª/2019 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO URBANO – MDU, DO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPE em 18/11/2019.
Aos 18 dias do mês de novembro de 2019, às 09 horas, na sala de reuniões do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco,
reuniu-se Colegiado de curso, sob a presidência da Profa. Julieta Maria de Vasconcelos
Leite na condição de coordenadora do programa. Compareceram à reunião os seguintes
professores: Cristina Araújo, Fernando Diniz Moreira, Guilah Naslavsky, Lúcia Leitão
Santos, Luiz Amorim, Maria Luiza Freitas, Max Lira Veras Xavier Andrade, Renata Cabral,
Ruskin Marinho de Freitas, Tomás de Albuquerque Lapa, Virgínia Pontual, e os
representantes discentes Bárbara Rodrigues e Letícia Rocha das turmas de doutorado e
mestrado respectivamente. A presidente declarou aberta a sessão, colocando em discussão os
assuntos da pauta: 1. Homologação do resultado da seleção de mestrado e doutorado. Foi
apresentado o resultado da seleção do mestrado e doutorado, sendo aprovado por
unanimidade e encaminhado para a Propesq e para publicação. A listagem com os títulos dos
pré-projetos de pesquisa foi apresentada e o colegiado sugeriu nomes de possíveis
orientadores a serem encaminhados a cada novo aluno do PPG. 1.1. Para o próximo
processo seletivo, sugeriu-se consultar a Propesq sobre a possibilidade de adicionar ao edital
a indicação de que “o candidato que houver sido recentemente aprovado em seleção do PPG
MDU não poderá participar da seleção subsequente para a mesma diplomação”. 1.2. A
coordenação leu a resposta da procuradoria à consulta realizada via SIPAC sobre um caso
específico de tentativa de interposição de recurso de candidato ao mestrado. Após a leitura, o
colegiado decidiu por unanimidade aceitar a sugestão da procuradoria de encaminhar o caso
à Polícia Federal. 2. Aprovação do documento-proposta da comissão de bolsas. Após
leitura coletiva do documento-proposta para distribuição das bolsas do PPG MDU,
elaborado pela da comissão de bolsas, o colegiado apresentou algumas sugestões e ajustes
que foram acrescidos na reunião para que o documento seja posto em prática a título
experimental para as novas turmas do PPG (2020). O documento foi re-encaminhado à
comissão para formatação final e divulgação. Para as turmas anteriores à aprovação desse
documento, vale a modalidade de redistribuição de bolsas que vinha sendo posto em prática.
O colegiado encaminhou ainda que fosse solicitado à secretaria do PPG um quadro com o
histórico de dados referentes às bolsas e sua distribuição no Programa. Sobre a declaração
racial, encaminhou-se fazer consulta a PROAES. 3. Auto-avaliação da produção docente.
Dando continuidade às discussões realizadas nas reuniões de colegiado anteriores, bem
como aos encaminhamentos trazidos pelas reuniões internas às linhas de pesquisa
conduzidas pelos membros da comissão executiva do PPG, foram apresentadas as tabelas de
produção docente de artigos publicados nos anos 2017-2019, com suas respectivas
pontuações de acordo com a nova tabela Qualis divulgada na reunião de meio termo da
CAPES (Qualis Novo.pdf). As tabelas (em anexo) foram construídas a partir das
informações fornecidas pelos próprios professores e, na ausência dessa informação,
coletadas no currículo lattes. Tal levantamento foi conduzido pelos membros da Comissão
Executiva. Retomando pontos relativos à avaliação do PPG trazidos pelo coordenador de
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área da CAPES em sua visita ao MDU, como também no Seminário de meio-termo da
CAPES, o colegiado decidiu que, para efeito de avaliação, aqueles professores permanentes
sem produção Qualis A ou B passariam para a categoria de colaborador, considerando a
proporção do número de docentes permanentes e colabores do PPG (30%). O
encaminhamento foi aprovado pela maioria dos membros do colegiado, tendo um voto
contra. A professora Lúcia Leitão, que, na tabela apresentada, constava com pontuação zero
solicitou inclusão de artigo aprovado em revista A2, pedido aceito pelo Colegiado. Nenhuma
outra solicitação de modificação foi feita pelos presentes. A professora Maria Luiza Freitas
fez relato sobre as dificuldades enfrentadas pelas mães cientistas no atendimento às
exigências de produtividade. A professora Guilah Naslavsky argumentou que havia
submetido artigos em revistas qualificadas, mas que, contrariamente a sua vontade, os
artigos não foram aceitos. 5. Eleição de coordenador e vice-coordenador do PPG. O
professor Ruskin Freitas, membro da comissão executiva e presidente do processo eleição
do coordenador apresentou a chapa única inscrita, formada pelos professores Cristina Araújo
(coordenadora) e Luiz Amorim (vice-coordenador). A chapa foi aceita para a sucessão da
coordenação do PPG. 6. Outros assuntos. A prof. Virgínia Pontual sugeriu o registro de
uma menção de elogio à atuação da coordenação do PPG, tratando-se da última reunião de
colegiado presidida pela prof. Julieta Leite, tendo como vice a prof. Renata Cabral em
substituição a prof. Natália Vieira. Tal menção foi aceita pelo colegiado e fica, por fim,
registrada em ata.
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