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ATA DA 3a REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FAU realizada por meio de
videoconferência, através da ferramenta Microso� Teams, no dia 1º de abril de 2022, com início às
14h. Presentes: Ana Elisabete Almeida Medeiros, Benny Schvarsberg, Caio Frederico e Silva, Carlos
Eduardo Luna de Melo, Carlos Henrique Magalhães de Lima, Chênia Rocha Figueiredo, Cláudia da
Conceição Garcia, Cris�ane Guinâncio, Edinardo Rodrigues Lucas, Eduardo Pierro� Rosse�, Elane Ribeiro
Peixoto, Erondina Azevedo de Lima, Flaviana Barreto Lira, Isadora Banducci Amizo ,  João da Costa
Pantoja, José Manoel Morales Sánchez,  Juliano Loureiro Celino Morais de Carvalho , Larissa Alves
Lacerda, Liza Maria Souza de Andrade, Maria Fernanda Derntl, Maribel Del Carmem Aliaga Fuentes,
Miguel Gally de Andrade, Neander Furtado Silva,  Pedro Paulo Palazzo de Almeida e Vanda Alice Garcia
Zanoni. Ausências Jus�ficadas: Carolina Pescatori Candido da Silva, Gabriela de Souza Tenório, Jaime
Gonçalves de Almeida, Marcos Thadeu Queiros Magalhães, Marta Adriana Bustos Romero, Ricardo
Trevisan, Rômulo José da Costa Ribeiro, e Rodrigo Santos de Faria. Ausências: Cláudia Naves David
Amorim, Daniel Richard Sant’Ana, Joaquim Jose Guilherme de Aragão, Luciana Saboia Fonseca Cruz,
Márcio Albuquerque Buson,  Márcio Augusto Roma Buzar, Maria do Carmo de Lima Bezerra, Marina
Nascimento Rebelo, Oscar Luís Ferreira, Raquel Naves Blumenschein e  Valmor Cerqueira Pazos. 

I - Informes: 1. O prof. Caio Frederico e Silva iniciou os trabalhos informando sobre a abertura da
chamada pública 02/2022 cujo resultado está previsto para o dia 05/04; 2. Lançamento de Editais da FAP
DF, com fluxo con�nuo; 3. informou que foram indicados 3 pesquisadores para compor o CA-CS do CNPq
(ANPARQ); 4. destacou o Edital CNPq 07/2022 que estará aberto até o dia 05/05 para concessão de bolsas
de mestrado e doutorado; 5. está aberto o Edital DPI para pesquisadores, com concessão de auxílio no
valor de R$ 5.000,00. Destacou a importância de o projeto de pesquisa estar vinculado a ODS; 6.
destacou a divulgação do resultado do Edital 01/2022 do PPG-FAU para concessão de auxílio para
pesquisadores e alunos no site do Programa. Ressaltou que há recursos suficientes para atender as
demandas do corpo discente e quanto aos docentes o Programa dispõe de aproximadamente R$
30.000,00 para atender, inicialmente, as demandas apresentadas. 7. Processo sele�vo - hoje está sendo
finalizada a úl�ma etapa da seleção com a conclusão das entrevistas dos candidatos. 8. Retorno
presencial foi discu�do no CEPE e há a indicação do retorno das a�vidades presenciais. Destaca que o
espaço do PPG-FAU não é favorável a realização de a�vidades presenciais e que várias a�vidades terão
que ser desenvolvidas em outros espaços da FAU. II - 9. Atas de reuniões do Colegiado n. 01 e 02. SEI
n.ºs 23106.009470/2022-70 e 23106.024935/2022-12 = APROVADAS. 10. Pesquisadores da Universidade
Nova de Lisboa, prof. José Carlos Ferreira e Cláudio Duarte (Programa Erasmus). Relatora: Profa. Vanda
Garcia Zanoni - Dando início a sua fala a relatora informou que o pedido se refere à mobilidades (teaching
and training) no âmbito do projeto de Mobilidade ERASMUS + AMIGO (Termo de Acordo em anexo) no
qual será realizada Visita Técnica por um período de 10 dias, de dois pesquisadores da Universidade Nova
de Lisboa – sem ônus para a UnB. Destacou que as referidas mobilidades são rela�vas a 2019 que devido
às restrições provocadas pelo COVID terão de ser realizadas até dia 31 de julho de 2022. Frisou que
o pesquisador Cláudio Duarte pretende realizar uma mobilidade “STAFF MOBILITY FOR TRAINING” e o
pesquisador José Carlos Ferreira uma mobilidade “STAFF MOBILITY FOR TEACHING”, em junho de 2022
para a FAU-UnB em Brasília. Informou que o professor Caio Silva será o contato acadêmico e manifestou
interesse em receber os pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa na visita técnica a ser feita ao
PPGFAU-UnB. Concluiu a sua fala manifestando-se favoravelmente ao pleito tendo em vista a relevância
das relações interins�tucionais e o incen�vo à internacionalização do PPGFAU. Após relato o parecer foi
APROVADO o pleito. 11. Lista de oferta do PPG-FAU (2022/1) - O prof. Caio informou que a lista de oferta
foi deba�da pelas áreas. Destacou que a disciplina obrigatória de Seminário em Arquitetura e Urbanismo
já possui os professores definidos, bem como a indicação dos dias e horários nos quais as turmas serão
ministradas, enfa�zando que a oferta dessas disciplinas obrigatórias será no modo presencial. Após
discussões a lista de oferta foi APROVADA pelo Colegiado com a recomendação para que esse tema seja
discu�do novamente, na próxima reunião do Colegiado, caso haja necessidade. 12. Resolução do PPG-
FAU para concessão de bolsas de estudo - Dando prosseguimento o prof. Caio Frederico e Silva informou
que está sendo preparada uma nova resolução por comissão específica para tratar desse assunto.
Destacou a necessidade de se elaborar critérios socioeconômicos, produção acadêmico e também
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conterá um anexo no qual o bolsista deverá relatar a sua produção, desempenho acadêmico. A bolsa será
anual permi�ndo uma renovação para os alunos do mestrado e 3 para os alunos de
doutorado. 13. Alterações e criações de disciplinas na área de THAU. SEI n.ºs 23106.033998/2022-60 -
atualização da ementa, bibliografia e programa da disciplina Estudos Especiais em Teoria, História e
Crí�ca 1 (356051); 23106.033963/2022-21 - criação da disciplina Estudos Especiais em Patrimônio e
Preservação 2; 23106.033887/2022-53 - criação da disciplina Brasília: história da cidade, do urbano e do
planejamento; 23106.031015/2022-51 - Alteração da disciplina Brasília: História e Crí�ca (356000)  para
registro de novo nome, bibliografia, ementa e programa e 23106.033938/2022-47 - criação da
disciplina Estudos Especiais em Patrimônio e Preservação 1; e Alteração da disciplina Teoria e
Pensamento da arquitetura (356069) para registro de novo nome, ampliação do número de créditos,
alteração de ementa, bibliografia e Programa. Relator: Prof. Pedro Paulo Palazzo de Almeida - Após
explanação do relator os pedidos para criação e alterações de disciplinas foram APROVADOS, por
unanimidade pelo Colegiado.  para que sejam realizados os procedimentos:  seguintes. 14. Retomada da
aula presencial. Relatora Larissa Alves Lacerda. Dando início a sua fala a relatora realizou a leitura de
carta do corpo discente 23106.033562/2022-71 a qual informa que no dia 21 de março de 2022 em
assembleia discente, convocada de acordo com o Estatuto da Representação Discente deste Programa,
para debater sobre o retorno das a�vidades e aulas presenciais. Destacou que nesse dia foi
deba�do e consolidado em Assembleia o posicionamento do corpo discente para o retorno às a�vidades
e aulas presenciais no próximo semestre le�vo (1/2022). Após relato  e considerações dos presentes
acerca das vantagens e desvantagens do ensino remoto o prof. Caio Frederico e Silva encerrou os
trabalhos às 15h42min.

Documento assinado eletronicamente por Caio Frederico e Silva, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 04/07/2022, às 10:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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