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ATA DA 4a REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAU realizada por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microso� Teams, no dia 6 de maio de 2022, com início às
14h. Presentes: Ana Elisabete de Almeida Medeiros, Caio Frederico e Silva, Carlos Eduardo Luna de Melo,
Carlos Henrique Magalhaes de Lima, Carolina Pescatori Candido da Silva, Chenia Rocha Figueiredo Avila,
Claudia Naves David Amorim, Cris�ane Guinancio, Elane Ribeiro Peixoto, Erondina Azevedo de Lima,
Flaviana Barreto Lira, Isadora Banducci Amizo, Jose Manoel Morales Sanchez, Liza Maria Souza de
Andrade, Maria do Carmo de Lima Bezerra, Maria Fernanda Derntl, Maribel del Carmen Aliaga Fuentes,
Miguel Gally de Andrade, Neander Furtado Silva, Pedro Paulo Palazzo de Almeida, Valmor Cerqueira
Pazos, Vanda Alice Garcia Zanoni Ausências Jus�ficadas: Daniel Richard Sant’Ana, Eduardo Pierro�
Rosse�, Jaime Gonçalves de Almeida, Marcos Thadeu Queiros Magalhães, Marta Adriana Bustos Romero
e Rodrigo Santos de Faria. Ausências: Benny Schvarsberg, Cláudia da Conceição Garcia,  Gabriela de
Souza Tenório, João da Costa Pantoja, Joaquim Jose Guilherme de Aragão, Juliano Loureiro Celino Morais
de Carvalho, Larissa Alves Lacerda, Luciana Saboia Fonseca Cruz, Márcio Albuquerque Buson, Márcio
Augusto Roma Buzar, Marina Nascimento Rebelo, Oscar Luís Ferreira, Raquel Naves Blumenschein,
Ricardo Trevisan e Rômulo José da Costa Ribeiro. Informou mudanças na composição da equipe editorial
com a saída do prof. Rômulo Ribeiro e dos assistentes editoriais Irina Oliveira e Pedro Braule e o ingresso
da 

I - Informes: 1. Edital CNPq 07/2022 - Bolsas de Mestrado e Doutorado - Prof. Caio Frederico e Silva
dando início a reunião informa que foi enviado o projeto do Programa para concorrer a bolsa de estudos
concedidas pelo CNPq. Informa que foram pleiteadas 10 bolsas, sendo 5 para o mestrado e 5 para o
doutorado. 2. Edital DPI - Pesquisadores (R$ 5.000) - Dando prosseguimento a sua fala informa abertura
de Edital do DPI e orienta aos interessados para que registrem em seus projetos a vinculação aos
obje�vos de desenvolvimento sustentável (ODS) uma vez que essa informação melhora os indicadores da
Universidade e transparência. 3. Edital de Apoio PPG - Informa que os recursos para apoio ao corpo
docente foram plenamente u�lizados, todavia aguarda novo aporte oriundo do recolhimento de taxas de
inscrição para aluno especial e do processo sele�vo para ingresso no Programa para contemplar a lista de
espera. Reforça que há recursos disponíveis para auxílio ao corpo discente e pede aos membros do
colegiado para que incen�vem os alunos a pleitear a verba. 4. Solicitação de Bolsistas feitos à Direção-
Informa que foi solicitado à Direção da FAU a contratação de 2 estagiários para auxiliar na ro�na
administra�va da pós e lembrou que com a licença do servidor Diego Luna observou-se a necessidade de
um suporte maior para o site da Pós. 5. Solicitação de reparos à INFRA (Aquários) - Está sendo feito o
mapeamento das salas do PPG de forma a iden�ficar problemas decorrentes da úl�ma chuva para que
sejam reparados os danos. 6. Estudantes cumprindo os prazos da Secretaria - O prof. Caio informa que a
secretaria elogia o corpo discente em virtude da atenção aos prazos para entrega de documentos bem
como da atenção no preparo destes e conclui a sua fala ressaltando que isto agiliza sobremaneira o
andamento dos trabalhos. 7. SBPC - Inscrições gratuitas abertas - Destaca que estão abertas inscrições
gratuitas, sem a concessão de materiais, por um prazo limitado de tempo, para alunos que desejam
par�cipar do evento. A 74ª edição do evento será realizada de 24 a 30 de julho, com a�vidades virtuais e
presenciais, nos quatro campi. 8. INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 36, DE 5 DE MAIO DE 2022
- Revoga a úl�ma instrução que permi�a a realização de a�vidades remotas. Informa que está
aguardando orientação da reitoria para preparação dos trabalhos presenciais. 9. A profa. Maria do Carmo
informa que foi disponibilizado o site do Grupo de Pesquisa de Gestão Ambiental Urbana
(h�p://gestaourbana.unb.br) e destaca que nesse espaço constam todas as teses e dissertações por ela
orientada, os trabalhos publicados, projetos de pesquisa e parcerias. 10. Prof. Miguel Gally informa que
será realizado o pré-lançamento do livro Esté�ca das Viagens. Informa que neste livro serão publicados
capítulos produzidos pelos professores Carlos Henrique e Eduardo Rosse�; além de capítulos produzidos
por egressos e alunos do Programa. 11.  Prof. Caio aborda a nova Resolução CEPE 038/2022 que dispõe
sobre o planejamento e a execução de a�vidades de ensino-aprendizagem e de extensão nos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação da UnB durante a pandemia do Covid-19, no âmbito do Plano Geral de
Retomada das A�vidades da Universidade de Brasília e destaca que  a referida norma em seu § 5º instruí
que os Colegiados de Cursos e comissões de Programas de Pós-Graduação podem estabelecer
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condições para defesas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), dissertações, teses e exames de
qualificação em formato remoto; Art. 2º Os cursos de Pós-Graduação poderão realizar processos sele�vos
de forma não presencial, explicitando no edital a forma de avaliação dos (das) candidatos (as) e
as condições para a realização dos exames de ingresso, sem prejuízo das demais informações necessárias;
e o § 1o o docente responsável pela oferta não presencial de disciplina deverá submeter ao colegiado do
curso: plano de ensino, contemplando a�vidades a serem realizadas; metodologias avalia�vas,
preferencialmente de caráter forma�vo; e forma de registro de integralização curricular, de carga horária
e de aferição de frequência dos (das) Estudantes, em conformidade com a ementa da disciplina.   II -
12.  Ata da reunião do Colegiado n.º 03/2022. SEI n.º 23106.034380/2022-17 - APROVADA. III - Processos
para apreciação: 13.  Nova composição da CCPG - Prof. Caio Frederico e Silva infoma que a profa. Vanda
Alice Garcia Zanoni não será mais representante da área de Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade e
que par�r da presente data essa função será desempenhada pela profa. Chenia Rocha Figueiredo.
Manifesta o seu agradecimento à profa. Vanda Alice Garcia Zanoni pelos trabalhos prestados ao longo
dos úl�mos semestres le�vos. Dando prosseguimento a sua fala destaca que a linha de pesquisa em
Sustentabilidade, Qualidade e Eficiência do Ambiente Construído, antes coordenada pela profa. Chenia
Rocha Figueiredo passará a ser coordenada pela profa. Erondina Azevedo e concluiu propondo que o/a
Editor(a) chefe da revista Paranoá passe a compor a Comissão de Pós-Graduação. APROVADA por
unanimidade. 14. Revista Paranoá - Relatório Anual. Dando início a sua fala a profa. Carolina Pescatori
informa que o relatório já foi enviado para o conselho da revista e que no momento aguarda a aprovação
e os comentários que são bastante interessantes. Destacou que foi possível implementar algumas
chamadas para edições temá�cas. A de arquivos e acervos já está em fase de finalização e alguns ar�gos
serão publicados. Destacou que em 2020, foi publicado ar�go de um autor oriundo da bausch House,
mas que é professor em Bangladesh. O ar�go dele ganhou melhor prêmio de ar�go. Ressaltou a
publicação da seção de traduções do texto de Henri Pierre Jeudy traduzido pela profa. Elane Ribeiro
Peixoto e colegas. Informou que foi realizada contribuição com o plano estratégico DORA que é um pacto
Internacional de revistas e publicações que tem como pauta a diversificação das formas de avaliação.
Informa a inclusão da revista no LATINDEX e recentemente a inclusão na plataforma European reference
index for the remaining de sensor shows AIDS. Destacou mudanças na equipe editorial com as saídas do
prof. Rômulo Ribeiro e dos assistentes editoriais Irina Oliveira e Pedro Braule e a entrada da profa.
Luciana Saboia e do assistente editoria Richardson e manifestou o seu desejo de criar um espaço para
registrar a memória das equipes editoriais no site. Dando prosseguimento a sua apresentação informou
que no ano passado foram publicadas 3 edições (29, 30 e 31). Frisou que o tempo para análise dos ar�gos
foram consideravelmente reduzidos. Destacou que pela primeira vez se conseguiu diversificar um pouco a
origem do país dos avaliadores. Apresentou avaliação de cada uma das diretrizes, ações e metas
adotados pela revista abordando o que se conseguiu realizar ou não neste ano. Lembrou que desde 2020
está sendo oferecido aos autores, que tenham ar�gos aprovados, a possibilidade de tradução, paga pelos
autores. Concluiu a sua fala expressando o seu desejo em conhecer o resultado que será alcançado pela
revista no QUALIS da CAPES e agradeceu a coordenação o apoio concedido.  Dando  prosseguimento a
reunião o prof. Caio Frederico e Silva concedeu a palavra ao prof. Sánchez que parabenizou a profa.
Carolina Pescatori e afirmou que o Programa deu um passo importante para um dia alcançar a nota 5. A
profa. Maria do Carmo julga que a ideia de desvincular o Coordenador do Programa da coordenação da
revista foi muito boa uma vez que são muitas as atribuições do Coordenador no Programa. 15. Solicitação
para realização de Estágio Pós-Doutoral do Dr. Claudio Oliveira da Silva, sob a supervisão da profa. Sylvia
Ficher. Relator: Prof. Eduardo Pierro� Rosse�. SEI n.º 23106.041337/2022-16 - APROVADO.
16. Atualização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em RESIDÊNCIA CTS - HABITAT,  AGROECOLOGIA,
ECONOMIA SOLIDÁRIA E SAÚDE ECOSSISTÊMICA SEI n.º 23106.024178/2022-87. A profa. Liza
Andrade informou que foi necessário ajustar o projeto da residência para que o curso fosse desenvolvido
em 18 meses. Os módulos foram reduzidos de 6 para 5. Informou que os recursos da emenda
parlamentar já estão na UnB. Concluindo a sua fala a profa. Liza Andrade agradeceu a contribuição do
técnico Valmor Pazos que foi fundamental para a execução do projeto. APROVADA. 17. Processo sele�vo
2022 - homologação do resultado final. O prof. Caio Frederico e Silva iniciou a sua fala apresentando os
principais dados da seleção. Inscritos: 45 para o mestrado e 18 para o doutorado. Aprovados: 32 para o
Mestrado e 15 para o Doutorado. Selecionados: 30 para o mestrado e 15 para o doutorado. Informou que
há vários editais tem-se exigido a entre de cer�ficado de proficiência em língua estrangeira, todavia
alguns poucos candidatos não apresentaram o documento. Sugere que no próximo edital esse
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documento seja entregue obrigatoriamente no ato da inscrição. A profa. Maria Carmo manifestou o seu
apoio a exigência. Prof. José Manoel Morales Sánchez julga que já passou da hora do Programa encerrar
essa discussão e afirma que se deve exigir o documento no ato da inscrição. Lembrou que durante a sua
gestão solicitou a equipe da UnBIdiomas a correção de provas. Após considerações o resultado do
processo sele�vo foi APROVADO. 16. Nova resolução para concessão de bolsas - relator: Prof. Caio
Frederico e Silva. APROVADA. 17. Edital para o credenciamento de novos docentes no PPG-FAU -
Relatora: Profa. Maria Fernanda Derntl - Dando início a sua fala informa que o Edital não afeta os
docentes que estão credenciados, mas apenas aos novos.  Informa que se optou pelo modelo de
credenciamento mediante Edital com a abertura de 3 novas vagas para orientadores. Após explanação foi
concedida a palavras aos membros do colegiado que fizeram as suas considerações e contribuições. Após
isto foi posto em regime de votação e APROVADO. 17. Aula magna presencial - 09 de Junho - abertura do
ano le�vo 2022 - Prof. Caio Frederico e Silva informa que após discussões na Comissão de Pós deliberou-
se para que fosse feito o convite ao prof. Fernando Diniz da UFPE que prontamente o aceitou. Destacou
que a passagem foi pela pela FAU e que o evento será realizado no Beijódromo. 

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,
Francisco Jr, Secretário do Programa de Pós-Graduação da FAU, lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será subscrita pelo Presidente e pelos membros do Colegiado presentes.

Documento assinado eletronicamente por Caio Frederico e Silva, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 21/07/2022, às 11:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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