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ATA DA 6a REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAU realizada por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microso� Teams, no dia 12 de agosto de 2022, com início às
14h05minutos. Presentes:  Ana Elisabete de Almeida Medeiros, Carlos Eduardo Luna de Melo, Carlos
Henrique Magalhaes de Lima, Carolina Pescatori Candido da Silva, Chenia Rocha Figueiredo Avila,
Cris�ane Guinancio, Edinardo Rodrigues Lucas, Erondina Azevedo de Lima, Flaviana Barreto Lira, Isadora
Banducci Amizo, Joao da Costa Pantoja, Jose Manoel Morales Sanchez, Juliano Loureiro Celino Morais de
Carvalho, Liza Maria Souza de Andrade, Marcio Augusto Roma Buzar, Maria do Carmo de Lima Bezerra,
Maria Fernanda Derntl, Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes, Marta Adriana Bustos Romero, Miguel Gally
de Andrade, Pedro Paulo Palazzo de Almeida, Romulo Jose da Costa Ribeiro, Valmor Cerqueira Pazos
e Vanda Alice Garcia Zanoni. Ausências Jus�ficadas: Caio Frederico e Silva, Cláudia Naves David Amorim,
Eduardo Pierro� Rosse�, Jaime Gonçalves de Almeida, Luciana Saboia Fonseca Cruz, Marcos Thadeu
Queiros Magalhães, Rodrigo Santos de Faria, . Ausências: Benny Schvarsberg, Cláudia da Conceição
Garcia, Daniel Richard Sant’Ana,  Elane Ribeiro Peixoto, Gabriela de Souza Tenório,  Joaquim Jose
Guilherme de Aragão, Larissa Alves Lacerda,  Márcio Albuquerque Buson,  Marina Nascimento
Rebelo, Neander Furtado Silva, Oscar Luís Ferreira, Raquel Naves Blumenschein e Ricardo Trevisan.

I - Informes: 1. Dando início a reunião a profa. Maria Fernanda informa que o Programa foi contemplado
com 1 bolsa de doutorado do CNPq proveniente da Chamada CNPq nº 07/2022 - Apoio à Pesquisa
Cien�fica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado - Ciclo 2022. 2. Edital DPG/UnB No
0005/2022 - Bolsas Mestrado e Doutorado 2022/2023 FAP/DF- A profa. Maria Fernanda informou
que todas as inscrições apresentadas pelo Programa foram homologadas (8 alunos de mestrado e 9 de
doutorado) e destacou que o resultado final será divulgado no dia 15/09/2022. 3. Edital DPG Nº
0007/2022 - Prêmio UnB de Pós-Graduação - A profa. Maria Fernanda Informou que a Comissão
composta pelos professores Pedro Paulo Palazzo de Almeida, Márcio Albuquerque Buson, Flaviana
Barreto Lira e pela representante discente Isadora Banducci Amizo estão trabalhando para selecionar os
trabalhos que concorrerão aos Prêmios UnB de Dissertação e Tese. Destacou também que até o dia
15/08 estarão abertas as inscrições egressos e técnicos que tenham produzido trabalhos relacionados a
temá�ca da Universidade poderão se inscrever no Prêmio UnB 60 anos. 4. Cinema Urbano e lançamento
de livros - Dando prosseguimento a sua fala a profa. Maria Fernanda informou que entre os dias 14 e 21
de agosto será realizado o evento Cinema Urbana que contará com o lançamento dos livros Cidade Pós-
Compacta de autoria dos professores Guilherme Lassance, Lucia Sabóia e Carolina Pescatori;  Desenho
Urbano Sustentável Par�cipa�vo para a Cidade Resiliente: estratégias para polí�cas públicas contra
violência organizado pela professora Marta Romero e pelos pesquisadores Abner Calixter e Éderson
Teixeira. 5. Informes da CPP/UnB: A profa. Maria Fernanda destacou que o resultado da avaliação do
quadriênio deve sair este mês. Ressaltou que o SIPPOS e o processo sele�vo serão migrados para o
SIGAA. Informou que o Decanato tem ciência dos problemas envolvidos nessa migração, mas que todos
serão tratados em reuniões específicas para tratar deste assunto.6. Planejamento de Workshop para
revisão de ementas - concluindo a sua fala informou que o Decanato enviou pedido para que o Programa
disponibilize as suas ementas das disciplinas da Pós-Graduação para que estas possam ser traduzidas
para a língua inglesa. Ressaltou que o Programa respondeu ao Decanato que deseja realizar uma revisão
das disciplinas e ementas. Frisou que isso irá demandar um certo esforço cole�vo. 7. O prof. Sánchez
informou que  foi eleito como vice-presidente da Interna�onal Associa�on on Structures and
Architectures, para o triênio 2022-2025 (h�ps://www.structures-architecture.org/organisa�on); que foi
lançado em 2021 o Journal Architecture, Structures and Construc�on, da editora Springer Nature
(h�ps://www.springer.com/journal/44150); e que o 6º ICSA - Interna�onal Congress on Structures and
Architecture será realizado na cidade de Antuérpia, Bélgica em
2025 (h�ps://www.icsa2022.create.aau.dk/). 8. Prof. Miguel informa que deixou na Secretaria do
Programa um exemplar impresso do livro Esté�cas da Viagem para os professores e discentes que
tenham interesse no assunto. 9. Profa. Marta Romero lembra que no próximo ano fará 20 anos que foi
lançada a revista Paranoá. Destacou que à época o Coordenador era o prof. Vicente Barcellos e que neste
número foram publicados trabalhos que abordavam o Campus Universitário Darcy Ribeiro. Concluiu a sua
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fala ressaltando que seria interessante que no próximo ano fosse fosse feita uma lembrança que envolve-
se a história do Programa. II - Ata da reunião do Colegiado n.º 05/2022. SEI n.º 23106.077903/2022-
10. Aprovada com 8 abstenções. III - Processos diversos: 10. Processo sele�vo para ingresso nos cursos
de Mestrado e Doutorado da FAU/UnB. SEI n.º 23106.056200/2022-58. A profa. Maria Fernanda informa
aos membros do Colegiado que os coordenadores de área estão fazendo consultas, por e-mail, quanto ao
número de vagas de mestrado e doutorado que cada professor irá oferecer no próximo semestre le�vo.
Informa que o Edital foi cuidadosamente analisado por Comissão composta pelos professores Caio Silva,
Maria do Carmo e Pedro Paulo. Após breve introdução foi concedida a palavra a profa. Maria do Carmo
que relatou as principais mudanças e informou que buscou-se manter a estrutura do Edital. Destacou que
uma das mudanças foi a obrigatoriedade de entrega do cer�ficado de proficiência em língua estrangeira
no ato da inscrição. Após apresentação e considerações dos presentes o Edital foi Aprovado com a
recomendação para que sejam excluídas todas as referências à tabela de pontuação e reforçada a ideia
de que as áreas irão estabelecer os seus critérios específicos e qualita�vos para avaliar os candidatos.
11. Seleção de docentes para credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de Brasília - quadriênio 2022-2025. SEI n.º 23106.065523/2022-32. O prof.
Rômulo Ribeiro iniciou a sua fala informando que os professores Andrey Rosenthal Schlee, Ana Paula
Campos Gurgel, Joara Cronemberger Ribeiro Silva, Aldira Guimarães Duarte Domingues e Félix Alves da
Silva Júnior. Destacou que na área de Teoria, História e Crí�ca, o candidato Andrey Rosenthal Schlee
cumpriu os critérios para aprovação e obteve um total de 3.225 pontos no Quadro de pontos. Na área de
Projeto e Planejamento foi apresentada a inscrição da candidata Ana Paula Campos Gurgel que cumpriu
os critérios para aprovação e obteve um total de 1425 pontos referentes à avaliação da atuação
docente. Na área de Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade, foram apresentadas três inscrições para
credenciamento: 1. Aldira Dominguez (Saúde Cole�va) 2. Joara Cronemberger (FAU) 3. Felix Alves (FT). A
candidata Joara Cronemberger Ribeiro Silva cumpriu os critérios para aprovação. Após análise da
aderência da produção à área de concentração solicitada, verificou-se que a candidata obteve um total
de 1.865 pontos no quadro para avaliação da atuação docente. A candidata Aldira Guimarães Duarte
Dominguez é professora do Curso de Saúde Cole�va e cumpriu parte dos critérios para aprovação.
 A par�r da pontuação apresentada, foi considerado um total de 1.365 pontos no Quadro de pontos para
avaliação da atuação docente (Anexo 04 da Resolução n. 01/2020). Destaca-se a numerosa produção da
docente, no entanto, parte da sua produção não tem aderência a área de Tecnologia, Ambiente e
Sustentabilidade, área de concentração para a qual a docente solicitou o credenciamento. Recomenda-se
que o pedido de credenciamento da docente seja indeferido neste edital. O candidato Félix Alves da Silva
Júnior é professor da Faculdade de Tecnologia e  cumpriu parte dos critérios para aprovação. Após análise
da aderência da produção à área de concentração solicitada, verificou-se que o candidato obteve um
total de 455  pontos no quadro de avaliação da atuação docente. Recomenda-se que o docente possa
integrar grupos de pesquisa já existentes no PPG-FAU, mas não recomendamos a criação de novo grupo
de pesquisa conforme abordado no Projeto apresentado. Sendo assim, recomenda-se também que o
pedido de credenciamento do docente seja indeferido neste edital. Dando prosseguimento destacou que
a par�r da análise da aderência da produção dos três candidatos à área de TAS e aos grupos de pesquisa
do PPG FAU e também da análise dos projetos de pesquisa apresentados, o pedido da professora Joára
Cronemberger foi deferido e dos professores Aldira e Félix foram indeferidos. No entanto, recomenda-
se convite para que integrem os grupos de pesquisa do PPG FAU e permanece a possibilidade de
que reapresentem pedido de credenciamento num próximo edital. Concluiu a sua fala informando que a
Comissão, a par�r das três vagas disponibilizadas para o edital de credenciamento,  recomenda o
credenciamento dos seguintes dos professores Andrey Rosenthal Schlee - Área de Concentração: Teoria,
História e Crí�ca; Ana Paula Campos Gurgel - Área de Concentração: Projeto e Planejamento e Joara
Cronemberger Ribeiro Silva - Área de Concentração: Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade. Após
relato o parecer foi Aprovado. 12. Nova representação discente - A representante discente Isadora
Banducci Amizo fez o relato do processo eleitoral para a nova Comissão discente. Destacou que após o
sufrágio o aluno Juliano Almeida e Ricardo Meira foram eleitos. 13. Pedido de Nathaly Sarasty Narváez
para credenciamento como Pesquisadora Colaboradora Assistente. Relator: Prof. Daniel Richard Sant'Ana.
SEI n.º 23106.083528/2022-47. Aprovado o parecer do relator, com a indicação para que o
credenciamento seja por no máximo 2 anos, com  possibilidade de renovação. 14. Pedido de Luiz Roberto
da Cunha Freitas Junior para credenciamento como Pesquisador Colaborador Júnior I. Relator: Prof.
Daniel Richard Sant'Ana. SEI n.º 23106.090833/2022-95. Aprovado o parecer do relator, com a indicação
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para que o credenciamento seja por no máximo 2 anos com a possibilidade de renovação. 15. Pedido
de Glaucyo de Oliveira Santos para credenciamento como Pesquisador Colaborador Júnior I. Relatora:
Profa. Marta Adriana Bustos Romero. SEI n.º 23106.093076/2022-10. Aprovado o parecer da relatora,
com a indicação para que o credenciamento seja por no máximo 2 anos com a possibilidade de
renovação. 16. Pedido de Fabiola Caroline Furtado Barros Carneiro para credenciamento
como Pesquisador Colaborador Júnior I. Relator: Prof. Márcio Augusto Roma Buzar. SEI
n.º 23106.093375/2022-46. Aprovado o parecer do relator, com a indicação para que o credenciamento
seja por no máximo 2 anos com a possibilidade de renovação. 

Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, a 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 pela Presidente e pelos membros do Colegiado presentes.

 

Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, 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 28/12/2022, às 17:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8540463 e
o código CRC 46B46EE7.
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