ATA DA 5ª/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 19 dias do mês de fevereiro de
2021, às 16h30, 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. 1o
Assunto: Leitura e aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária. O colegiado aprovou a
ata por unanimidade. 2o Assunto: Atendimento ao ofício encaminhado pelo Ministério
Público de Pernambuco. Trata-se da solicitação de um parecer técnico referente à
requalificação do Parque Memorial Arcoverde, referente às peças projeto arquitetônico de
requalificação do Parque e do projeto executivo de arquitetura e paisagismo. As
professoras Ana Rita Sá Carneiro e Maria de Jesus Britto Leite se disponibilizaram para
elaborarem o parecer. O Colegiado está de acordo. O 3o Assunto: Data e link da banca
da mestranda Claudine Áurea Guimaraes Sampaio, orientanda da Prof. Maria Angela
Souza, tendo em vista a exiguidade de prazo. A professora Maria Angela enviou um email ao ppg.mdu na data de hoje informando que a defesa ocorrerá no dia 02 de março às
9h através do link meet.google.com/qha-aowa-bzd. 4o Assunto: Reivindicação de fala
por parte do corpo discente referente à prorrogação da bolsa capes. Os alunos da turma
DO 19/2017 enviaram um documento que foi lido pela Professora Cristina. Na sequência,
foi dada a palavra ao corpo discente para manifestação, na voz do discente Savio Silva de
Almeida que em tom acusatório reiterou o que constava no documento dizendo que a
turma não foi consultada e que portanto o processo não era legítimo, posto que ficaram
sabendo do resultado através da decisão de colegiado. Em seguida, o prof. Max Andrade
explicou a dificuldade para formação da comissão de bolsas que teve sua formação
integral em 20 de janeiro de 2021. O Prof. Max reitera que, mesmo estando na comissão
desde 2019, não se sentiu a vontade para trabalhar e tomar decisões sem a mesma estar
formada na íntegra. A Prof. Natalia leu para o Colegiado a resposta ao recurso enviado
aos alunos que escreveram o referido documento. O prof. Flávio questionou o envio do
documento para ser apreciado pelo Colegiado e não pela Comissão de Bolsas. As
representantes discentes na Comissão de Bolsas, Izabelly Lins e Vanessa Reis, também
se manifestaram, sendo que Vanessa afirmou sua posição em atender o pleito dos alunos
de prorrogação pelo tempo máximo permitido pelo órgão de fomento tendo em vista que
os mestrandos/doutorandos em fase de conclusão foram diretamente afetados pela
pandemia e tiveram que redirecionar seus trabalhos. A discente Letícia traz informações
sobre a reunião discente sobre as bolsas nessa quarta-feira p.p. argumentando que para
quem está ingressando, já está no contexto de pandemia e quem está terminando restou
prejudicado pela pandemia. Disse ser importante estudar caso a caso para entender
melhor a equação. Proposta de encaminhamento que seja analisado caso a caso e que
não seja passado simplesmente a régua dos dois meses para todos os alunos. A
ingressante Carina Carvalho traz o posicionamento dos alunos ingressantes a favor da
prorrogação de 2 meses de bolsa para as turmas atuais. Teve fala também a doutoranda
Maria Amanda e o doutorando Miguel Ali, que externa sua preocupação por ser de
Moçambique e estar sem informação sobre como ficará a sua situação aqui no Brasil
nessa fase de conclusão do doutorado em que pese já ter entrado em contato com a
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ProPG mas segundo ele, não obteve resposta. Os professores Flávio, Julieta e Renata
também se manifestaram. O prof Luiz lembra que no edital para seleção de novos alunos
há um artigo que deixa claro que não há garantia de bolsas ao ingressar no Programa. A
prof. Natalia também traz o caso da mestra e ingressante no doutorado Maité Hernández
que está em situação de fragilidade por ter finalizado o mestrado no MDU, estar com o
seu visto vencido e não conseguir voltar à Cuba por conta da pandemia. A referida
professora argumenta que a normativa de bolsas não contempla um critério específico de
prioridade de concessão para estrangeiros pleiteantes o que provavelmente deixaria a
aluna sem bolsa nesse primeiro momento devido à sua classificação. Solicita assim, que
a aluna possa enviar um recurso à Comissão para que seja apreciado pelo Colegiado
caso não se consiga uma outra alternativa através do Setor de Bolsas da ProPG tendo
em vista a questão da internacionalização. Após discussão de cerca de 2,5 horas sobre o
tema, onde todos aqueles que solicitaram manifestação foram ouvidos, o Colegiado
decidiu pela criação de um prazo de recurso individual, somente para os alunos que
solicitaram a prorrogação de prazo de bolsa e que este recurso deverá ser encaminhado
à Comissão de Bolsas até terça-feira, 23 de fevereiro às 12h, explicitando os motivos e o
prazo requerido. Essa decisão também foi estendida à ingressante Maité. 5º
Assunto: Condução dos trabalhos do Planejamento Estratégico e do Plano de
Autoavaliação apresentado pelo presidente da CAA, professor Fernando Diniz. Devido a
extensão de tempo depreendida para esgotamento do quarto assunto, o prof. Fernando
Diniz, informa através do chat que enviará um informe por e-mail a todo Colegiado dando
ciência do andamento dos trabalhos. 6o Assunto: Prorrogação extemporânea da
doutoranda Ana Carolina de Freitas Trindade. Com o palavra, o presidente da Comissão
de Bolsas, prof. Max Andrade esclarece que a referida aluna está concorrendo a uma
bolsa PDSE e que faz-se necessário conceder sua prorrogação nesse momento, pois o
prazo de defesa é menor que 6 meses após o retorno. Foi concedida a prorrogação pelo
tempo máximo concedido pelo Programa, de forma extemporânea, condicionado à
concessão da referida bolsa à doutoranda. Caso a aluna não seja contemplada pela
bolsa, essa prorrogação torna-se sem efeito uma vez que ela deverá ser solicitada, se
necessário, nos prazos determinados pelo calendário acadêmico do MDU. Finda a
reunião, os membros presentes ratificam a ata realizada por videoconferência.
Docentes
Cristina Araujo (coord) ___________________________________ videoconferência
Luiz Amorim (vice coord) __________________________________ videoconferência
Ana Rita Sá Carneiro _____________________________________ videoconferência
Circe Monteiro __________________________________________ não compareceu
Cristiano Borba __________________________________________ não compareceu
Edvânia Torres Aguiar Gomes ______________________________ não compareceu
Fernando Diniz _________________________________________ videoconferência
Flávio Souza ____________________________________________ videoconferência
Guilah Naslavsky ________________________________________ não compareceu
José de Souza Brandão ___________________________________ não compareceu
Julieta Leite
__________________________________________ videoconferência
Leticia Mendes _________________________________________ falta justificada
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Lucia Leitão
___________________________________________ videoconferência
Maria Angela Souza ______________________________________ videoconferência
Max Andrade
________________________________________ 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
Técnico Administrativo
Renata de Albuquerque (tec. Adm.) __________________________ videoconferência
Discentes
Ana Raquel Santos Meneses (rep. Doutorado) _________________ não compareceu
Celso Vinícius Ribeiro Sales (rep. Mestrado) ___________________ videoconferência
Convidados discentes
Bárbara Rodrigues (membro da CAA) ________________________ videoconferência
Izabelly Lins (comissão de bolsas) ___________________________ videoconferência
Vanessa Reis (comissão de bolsas) __________________________ videoconferência
Wilson de Barros ________________________________________ videoconferência
Carina Carvalho _________________________________________ videoconferência
Letícia Santana _________________________________________ videoconferência
Maité Hernández ________________________________________ videoconferência
Savio Almeida __________________________________________ videoconferência
Felipe Moura ___________________________________________ videoconferência
Maria Amanda Elvir ______________________________________ videoconferência
Miguel Ali ______________________________________________ videoconferência
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