ATA DA 3ª/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 5 dias do mês de fevereiro de
2021, às 8h00, 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 do Prof. Luiz Manuel do Eirado Amorim na condição de
Vice-coordenador do Programa. Após a verificação de quórum, deu-se início a reunião
contando com a seguinte pauta. Pauta única: Documento enviado por uma parte dos
docentes do Colegiado: Foi dada a palavra para a professora Natália Vieira, como portavoz do grupo dos 13 docentes que encaminharam documento para discussão, anexo à ata
da 2a/2021 Reunião Extraordinária realizada no dia 22 de janeiro do corrente ano. Com a
palavra, a professora informou aos membros do Colegiado que, após as discussões
ocorridas naquela reunião, e a leitura das considerações feitas pela coordenação do MDU,
o grupo dos 13 docentes consideraram superado o debate sobre o documento, mas
requerem que seja dado início imediato à revisão do regimento interno do Programa. O
professor Luiz Amorim, Vice-Coordenador do Programa, informa que, a professora Carol
Leandro, Pró-Reitora de Pós-Graduação, encaminhou para todos os programas de pósgraduação a nova data prazo – dia 22 de março do corrente ano, para submissão dos
regimentos à ProPG devidamente revistos e adequados à Resolução 19/2020 da CEPE.
Informou, ainda, que, por esta determinação, será necessário rever o cronograma interno
de revisão do Regimento. No entanto, como acordado, será dado início ao preenchimento
da Plataforma Sucupira com a inclusão dos dados relativos ao ano de 2020 e revisão
segundo procedimento adotado no ReColeta – sessões individuais de revisão e
complementação de dados quantitativos com a assessoria da secretaria do MDU, Renata
Albuquerque. Tendo sido dirimidas as dúvidas e definidos os encaminhamentos, a reunião
foi dada por encerrada. Finda a reunião, os membros presentes ratificam a ata realizada
por videoconferência.
Docentes
Cristina Araujo (coord) ___________________________________ em gozo de férias
Luiz Amorim (vice coord) __________________________________ videoconferência
Ana Rita Sá Carneiro _____________________________________ videoconferência
Circe Monteiro __________________________________________ videoconferência
Cristiano Borba __________________________________________ não compareceu
Edvânia Torres Aguiar Gomes ______________________________ não compareceu
Fernando Diniz _________________________________________ videoconferência
Flávio Souza ____________________________________________ não compareceu
Guilah Naslavsky ________________________________________ não compareceu
José de Souza Brandão ___________________________________ videoconferência
Julieta Leite
__________________________________________ videoconferência
Leticia Mendes _________________________________________ não compareceu
Lucia Leitão
___________________________________________ videoconferência
Maria Angela Souza ______________________________________ videoconferência
Max Andrade
________________________________________ videoconferência
Maria de Jesus Britto Leite _________________________________ videoconferência
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Maria Luiza Freitas _______________________________________ falta justificada
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
Ana Raquel Santos Meneses (rep. Doutorado) _________________ videoconferência
Celso Vinícius Ribeiro Sales (rep. Mestrado) ___________________ falta justificada
Izabelly Oliveira Lins da Silva (rep. Mestrado) _________________ videoconferência
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