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Em consonância com a Constituição da República (CR), a Lei 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFMG (PDI-UFMG) para o quadriênio 2018-2023, a 

Resolução Complementar 02/2017, de 04 de julho de 2017, que aprova as Normas Gerais 

de Pós-Graduação da UFMG, a Resolução Complementar 03/2018, de 17 de abril de 2018, 

que aprova o Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, reeditando, com 

alterações, a Resolução Complementar
 
03/2012, de 27 de novembro de 2012, a Resolução 

02/2017, de 23 de maio de 2017, que dispõe sobre as atividades de Residência Pós-

Doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais, e os critérios estabelecidos para 

avaliação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da CAPES, elaborou-se o seguinte 

Planejamento Estratégico da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, para 

vigência no período de 2020-2030, que foi referendado pela Assembleia Geral do NPGAU 

e aprovado pelo Colegiado em 01 de fevereiro de 2021. 
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1 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Para formulação dos seus princípios fundamentais, o Planejamento baseou-se no texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil, particularmente em seu Capítulo III, “Da 

Educação, da Cultura e do Desporto”, Seção I, “Da Educação”, art. 205, 206 e 207. Do 

art. 205, acolhe o princípio de que a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Do art. 206, acolhe os seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei; e garantia de padrão de qualidade. 

Do PDI-UFMG, acolhe os seguintes princípios institucionais: a defesa de uma educação 

superior sólida e diversa, dotada de padrões crescentes de qualidade e de infraestrutura e 

recursos humanos adequados para tanto; o estabelecimento de políticas de ensino, 

pesquisa e extensão que assegurem níveis crescentes de legitimidade institucional; a 

gratuidade do ensino; a afirmação do caráter público e da identidade acadêmica da 

instituição; a defesa permanente da autonomia universitária; a interação continuada com a 

sociedade; a integração, a articulação e o compromisso com os demais níveis e graus de 

ensino; a inserção nacional e internacional dos programas da instituição; o apoio ao 

desenvolvimento de políticas públicas não discriminatórias, mais igualitárias e mais justas; 

a gestão racional, transparente e democrática do orçamento e do cotidiano da Instituição; 

o aperfeiçoamento da gestão descentralizada da instituição; e o respeito à diversidade que 

constitui a UFMG.  

Nesses termos, o presente Planejamento prescreve que o curso de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UFMG deve se guiar pelos seguintes princípios fundamentais: 

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência no Programa, sem 

prejuízo das políticas afirmativas determinadas em lei; 

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 
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III – Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e das temáticas de 

pesquisa; 

IV – Gratuidade dos cursos ofertados; 

V – Gestão democrática, racional e transparente do orçamento e do cotidiano 

do Programa; 

VI – Qualidade das atividades de ensino, investigação e produção científica, 

tecnológica e artística, privilegiando a abordagem transversal e interdisciplinar; 

VII – Integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão com instituições 

acadêmicas, nacionais e internacionais, e com a sociedade em geral; 

VIII – Integração com as atividades de graduação pertinentes; 

IX – Ética e responsabilidade social em todas as atividades abrigadas no 

Programa. 

  

mailto:npgau@arq.ufmg.br


 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG 

Rua Paraíba, 697 | Funcionários | 30130-140 | Belo Horizonte – MG | Tel: 31 3409 8839| arq-colpos@ufmg.br  [5]

           

2 DO PROGRAMA 

2.1 Do Objetivo Geral 

O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG tem por objetivo 

geral fazer avançar o conhecimento científico no campo da Arquitetura e do Urbanismo 

bem como ampliar as competências teóricas, técnicas, artísticas, pedagógicas e sociais 

correlatas, visando à formação de pessoal qualificado, artística, técnica e cientificamente 

(NGPG) para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

atividades técnico-profissionais (NGPG) em temas relacionados à área de concentração 

“Teoria, Produção e Experiência do Espaço” e às linhas de pesquisa “Planejamento e 

Dinâmicas Socioterritoriais”, “Produção, Projeto e Experiência do Espaço” e “Teoria e 

História da Arquitetura e do Urbanismo e suas relações com outras Artes e Ciências”.  

Isso abrange a reflexão crítica, teórica e metodológica sobre o campo disciplinar da 

Arquitetura e do Urbanismo, a interface com outros campos disciplinares, a produção 

científica e sua divulgação, as práticas de cooperação e intercâmbio acadêmico no ensino 

e na pesquisa, e a extensão das competências dos corpos docente e discente à sociedade 

como um todo.  

2.2 Dos Objetivos Específicos 

2.2.1 Da Especialização 

Havendo decisão coletiva, no âmbito do Programa, pela oferta de cursos de especialização 

lato sensu, eles deverão ser gratuitos, como determinado no item IV dos Princípios 

Fundamentais e terão por objetivo aprofundar a qualificação profissional no campo da 

Arquitetura e do Urbanismo, visando à obtenção do certificado de especialista, com a 

designação específica estabelecida na sua criação. 

2.2.2 Do Mestrado 

O mestrado do NPGAU tem por objetivos específicos aprofundar o conhecimento 

acadêmico (NGPG) e profissional, assim como desenvolver a capacidade de realizar 

pesquisas científicas na área da Arquitetura e Urbanismo.  

Ele é norteado pelo entendimento de que a atividade de pesquisa desenvolvida pelo 

mestrando constitui o melhor caminho para que os dois aspectos igualmente importantes 
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da pós-graduação stricto sensu em Arquitetura e Urbanismo sejam contemplados: a 

qualificação para o ensino e a pesquisa; e a competência técnico-profissional avançada. 

2.2.3 Do Doutorado 

O doutorado do NPGAU tem por objetivo específico desenvolver a capacidade de propor 

e conduzir pesquisas que proponham avanços no conhecimento científico de forma 

autônoma. À diferença do mestrado, ele pressupõe conhecimento metodológico e 

maturidade intelectual, oferecendo aos doutorandos os meios para que possam formular e 

explorar em profundidade temas que contribuam de maneira original para a evolução do 

conhecimento científico na área de Arquitetura e Urbanismo. 

2.2.4 Da Residência Pós-Doutoral 

A residência pós-doutoral tem por objetivo acolher pesquisadores altamente qualificados, 

detentores do título de doutor, para o desenvolvimento de pesquisas relevantes e originais 

sob a supervisão de um professor permanente do NPGAU. 

2.3 Do Perfil do Egresso 

O perfil almejado para os egressos do NPGAU é o de pesquisadores e profissionais críticos 

e propositivos, que tenham bom domínio metodológico, conhecimento fundamentado 

acerca dos temas a que se dedicam e responsabilidade social e política no que diz respeito 

à inserção e aplicação de seus conhecimentos e habilidades nas diversas instâncias da 

sociedade. Espera-se que os egressos do mestrado sejam capazes de exercer a docência 

em cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins e que possam integrar 

equipes multidisciplinares de pesquisa.  

Dos egressos do doutorado espera-se, além dos aspectos destacados, que sejam capazes 

de conceber, coordenar e desenvolver projetos de pesquisa relativamente amplos e 

complexos, bem como integrar ensino, pesquisa e extensão em programas de pós-

graduação na área ou em áreas afins. 

Espera-se, ademais, que os egressos do NPGAU possam fazer uso do conhecimento 

construído ao longo do curso de pós-graduação e do desenvolvimento de suas pesquisas 

no desempenho de atividades profissionais principalmente em âmbito público, atuando em 

autarquias e órgãos municipais, estaduais e federais, contribuindo para que os frutos de 

seu trabalho no Programa encontrem rebatimento na sociedade. 
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2.4 Da Área de Concentração e Linhas de Pesquisa 

As pesquisas do NPGAU, desde a sua criação, têm-se caracterizado por uma abordagem 

transversal e interdisciplinar no campo da Arquitetura e do Urbanismo, e a sua organização 

didática segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade 

Federal de Minas Gerais (PDI-UFMG 2018-2023), que prevê que ela se dê em torno de 

áreas de concentração e linhas de pesquisa. As áreas de concentração são “campos 

específicos do conhecimento que constituem objeto de estudo dos cursos”, e as linhas de 

pesquisa “apontam para a diretriz de investigação dotada de identidade própria e coerente 

com a proposta acadêmica do respectivo curso” (PDI-UFMG 2018-2023, p.60).  

O NPGAU possui uma única área de concentração — que se deve à interdisciplinaridade 

típica do campo de conhecimento —, “Teoria, Produção e Experiência do Espaço”, que 

trata da investigação do espaço, de sua produção e sua experiência, sua história e sua 

teoria, estruturada formalmente a partir de três linhas de pesquisa, que funcionam de forma 

não estanque e flexível: “Planejamento e Dinâmicas Socioterritoriais”; “Produção, Projeto 

e Experiência do Espaço”; e “Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e suas 

relações com outras Artes e Ciências”.  

Os grupos ou redes de pesquisa coordenados pelos professores do NPGAU constituem, 

junto com essas três linhas de pesquisa, um valioso instrumento auxiliar de estruturação 

da área de concentração. Na prática, é neles que se realiza grande parte do trabalho 

cotidiano de: coleta, análise e sistematização de dados; discussão e teorização; articulação 

com parceiros nacionais e internacionais; ações de extensão; formulação de propostas 

para agências de fomento etc. São lugares em que professores, doutorandos, mestrandos 

e graduandos efetivamente trabalham juntos. 

Essa construção garantirá a constante atualização e renovação da área de concentração, 

pois facilita o acolhimento de temas inovadores. Assim, atinge-se um dos principais 

objetivos para os Programas de Pós-Graduação preconizados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFMG, qual seja, o de que eles “[...] sejam enriquecidos 

com atividades que apontem para a inter e a transdisciplinaridade, [...], tendo uma atitude 

de escuta atenta ao que, de um ponto de vista mais tradicional, estaria fora de seu campo 

de interesse. Nos diversos programas, respeitada a especificidade de cada um, a 

Universidade busca estabelecer mecanismos de aproximação crítica com a agenda social, 

entendida de forma ampla” (PDI-UFMG 2018-2023, p.37). 
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Diretriz Estratégia/ação 

Garantir a constante 
atualização da área de 
concentração. 

 

- Considerar as linhas de pesquisa como limiares fluidos, 
abertos à inovação e ao movimento inter e 
transdisciplinar, não se constituindo como limites 
estanques;  

- Considerar como estruturadores da área de 
concentração, além das linhas de pesquisa, os grupos, 
projetos ou redes de pesquisa; 

- Incentivar a vinculação das pesquisas desenvolvidas 
pelos discentes a um ou mais grupos ou redes de 
pesquisa; 

- Incentivar a consolidação acadêmico-científica dos 
grupos de pesquisa emergentes de forma a diversificar 
as temáticas da área de conhecimento; 

- Entender os instrumentos de seleção discente como 
estratégia de fomento da diversidade temática do 
Programa, mantendo a pluralidade na bibliografia 
indicada e até mesmo destinando vagas específicas 
para determinados temas, de acordo com as indicações 
da Autoavaliação; 

- Incentivar a oferta de atividades acadêmicas 
ministradas por portadores do título de notório saber, 
para permitir a atualização e renovação temática da 
área. 

2.5 Perfil do Corpo Docente 

Para atuar na pós-graduação, os normativos legais — especialmente o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFMG (2018-2023) — exigem que todos os docentes, 

permanentes, colaboradores ou visitantes, possuam o grau de doutor ou título equivalente, 

com a possibilidade da acolhida de docentes portadores de notório saber. No NPGAU, 

todos os docentes são doutores de Dedicação Exclusiva à UFMG, sendo que 83% (2021) 

deles desempenham suas atividades de pós-graduação exclusivamente no Programa.  

Mais de 50% do corpo docente atual (2021) tem doutorado em outras áreas (Planejamento 

Urbano e Regional, Filosofia, Geografia, História, Ciências Sociais, Ciências da 

Informação, Ciências Econômicas, Letras, Educação e Teoria da Arte), o que demonstra a 

compatibilidade do perfil docente com a proposta do Programa, seus objetivos e, em 

particular, com a diretriz de se garantir a constante atualização da área de concentração. 

Deve-se destacar também que, nos últimos anos, os docentes têm investido muito na sua 

formação continuada. Do total de 29 professores, entre colaboradores e permanentes, 
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51,7% (15 professores) já realizaram residência pós-doutoral (2021). Com a adesão do 

NPGAU ao Programa CAPES PrInt, esse percentual certamente será ampliado. 

Contudo, importa não só garantir a qualidade do corpo docente, mas também um equilíbrio 

desejável entre as temáticas das pesquisas abrigadas no Programa e uma relação mais 

equitativa de orientandos por docente. Neste sentido, os processos de credenciamento e 

recredenciamento de professores colaboradores e permanentes devem incorporar no 

Plano de Seleção Docente, previsto no capítulo 6 deste documento, critérios que garantam 

essas diretrizes.  

Considerando esses indicadores, este Planejamento Estratégico pode, com tranquilidade, 

estabelecer as seguintes diretrizes e estratégias de ação para o próximo decênio: 

Diretriz Estratégia/ação 

Definir e acompanhar o 
perfil do corpo docente 

- Manter a relação mínima de 70% de docentes 
permanentes e o máximo de 30% de docentes 
colaboradores; 

- Manter o mínimo de 80% do corpo docente permanente 
em regime de dedicação integral à UFMG; 

- Manter o mínimo de 80% do corpo docente permanente 
com atividade de pós-graduação apenas no Programa; 

- Manter o mínimo de 50% do corpo docente permanente 
com carga horária mínima de 20 horas semanais no 
Programa. 

Definir o 
(re)credenciamento 

- Criar critérios para valorização dos grupos de pesquisa 
no (re)credenciamento de docentes colaboradores e 
permanentes; 

- Criar critérios para valorização da produção não 
bibliográfica no (re)credenciamento de docentes 
colaboradores e permanentes; 

- Criar critérios para valorização das atividades 
administrativas, participação em bancas de seleção, 
elaboração de pareceres, execução de projetos 
específicos e outras demandas solicitadas pelo 
Colegiado de Curso no (re)credenciamento de docentes 
colaboradores e permanentes; 

- Ter a autoavaliação como instrumento balizador do 
(re)credenciamento, buscando o equilíbrio desejável 
entre as linhas de pesquisa.  

- Manter a resolução específica indicando parâmetros de 
relação entre orientandos de doutorado e mestrado por 
docente. 
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Incentivar a oferta de 
atividades acadêmicas 
ministradas por portadores 
do título de notório saber 

- Criar critérios específicos para a incorporação de 
docentes portadores do título de notório saber, definindo 
os parâmetros dessa ação, visando à atualização e à 
renovação temática da área. 

3 DA FORMAÇÃO 

3.1 Qualidade e Adequação das Teses e Dissertações 

É recorrente, em sistemas de avaliação, a fundamentação em dados quantitativos. Desse 

modo, a avaliação da qualidade e da adequação das teses e dissertações produzidas 

pressupõe, inicialmente, a manutenção dos índices de defesas no prazo estipulado, em 

paralelo à produção correlata de artefatos. Chamamos de artefatos os produtos técnicos, 

tecnológicos, didáticos, artísticos e culturais gerados a partir das pesquisas, em suas 

variadas formas, não se limitando às expressões textuais. São, portanto, criações 

derivadas das pesquisas, podendo abranger desde objetos físicos como peças ou 

instrumentos, passando por expressões textuais como artigos e livros, ou mesmo artísticas 

como pinturas e performances, chegando a eventos como exposições e congressos. Tal 

meta exige a implementação de ações que estimulem, por um lado, o cumprimento das 

atividades acadêmicas em tempo regular, e, por outro, a associação destas a diversas 

formas de produção e seus respectivos instrumentos de difusão, divulgação e 

popularização, seja ao longo da atividade formativa, seja após a titulação — caso 

específico da conversão de teses em livros.  

Não se pode, contudo, prescindir do princípio da qualidade da formação dos pós-

graduandos em quaisquer níveis, sobretudo em razão de a avaliação ser também efetivada 

por meio da análise individualizada de teses e dissertações produzidas no quadriênio, 

indicadas pelo Programa. Tal indicação deverá basear-se em critérios de seleção definidos 

por comissão, que deverão, ainda, atender a um princípio de representatividade das linhas 

de pesquisa que denotem a diversidade do Programa. 

3.2 Qualidade da Produção Intelectual de Discentes e Egressos 

Do mesmo modo, em geral os critérios de avaliação da qualidade da produção intelectual 

de discentes e egressos são essencialmente quantitativos. Mas, igualmente, o Programa 

deve ter como meta a preservação da qualidade dessa produção. Isso posto, duas frentes 
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de ações devem ser implementadas: a primeira diz respeito ao estabelecimento de 

parâmetros qualitativos mínimos, fundados em uma política de incentivo à produção — 

bibliográfica, técnica e artística/cultural (os já referidos artefatos); a segunda ação diz 

respeito ao incentivo da produção ao longo dos cursos, mas também de modo continuado, 

estimulando a vinculação dos egressos aos grupos de pesquisa. 

Para além dos dados quantitativos e qualitativos, cabe ao Programa discutir a natureza da 

produção discente. É fato que os resultados se desdobram em artigos científicos, livros e 

capítulos, mas também é particular ao campo da Arquitetura e do Urbanismo o 

desenvolvimento de novos artefatos. Isso exige que as pesquisas desenvolvidas se 

direcionem a campos que ultrapassem a esfera teórica, configurando uma prática que 

dialoga com a reflexão intelectual e demandando, portanto, estratégias específicas.  

Uma vez que todos os itens de avaliação no campo da produção intelectual envolvem não 

apenas os discentes ligados ao Programa, mas notoriamente seus egressos, é 

fundamental a organização de ações orientadas à permanência de uma vinculação ao 

Programa, seja por meio de sua interação nas pesquisas de perfil compatível com os 

estudos previamente desenvolvidos, seja através de convênios com as instituições onde 

atuarão tais egressos — sobretudo, as acadêmicas e os órgãos públicos, posto que 54,8% 

atuam como docentes nas primeiras e 13,9% dos egressos são servidores públicos 

(conforme dados de 2020). 

3.3 Acompanhamento dos Egressos 

O acompanhamento do destino, atuação e avaliação dos egressos, face à formação 

propiciada pelo Programa, é um importante quesito de autoavaliação e requer o 

desenvolvimento de estratégias específicas de acompanhamento, a despeito da eficácia 

das análises do currículo Lattes, dada a porcentagem de discentes ligados a instituições 

de ensino públicas e privadas. Tais mecanismos deverão permitir ao Programa reconhecer 

com clareza não apenas aspectos quantitativos da produção dos egressos, mas configurar 

um instrumento de avaliação das orientações quadrienais do Programa. 

Como alternativa à reconhecida dificuldade em acompanhar as atividades dos egressos, 

presume-se a possibilidade de avaliar a contribuição do Programa para a qualificação dos 

mesmos a partir da avaliação do perfil e das motivações dos discentes ingressantes. 

Pretende-se, assim, verificar a qualidade efetiva da formação oferecida a mestrandos e 

doutorandos, ultrapassando o sentido da titulação e alcançando a qualificação. 
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3.4 Qualidade das Pesquisas e da Produção Intelectual Docente 

No que tange à produção docente, são seguidas as metas de constância da produção e 

de sua qualidade, indicadas anteriormente, lembrando que são alvo recorrente de 

avaliações, tal como nas atuais avaliações quadrienais e nos recredenciamentos de 

docentes, os quais já são praticados pelo Programa. Do mesmo modo como para a 

produção discente, será necessário definir os parâmetros qualitativos a serem 

empregados. 

Nessa linha, a avaliação da qualidade da produção docente deverá levar em conta não 

somente a sua derivação em textos científicos, como artigos, dissertações, teses ou 

mesmo livros. Tendo em vista a natureza variada dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas no Programa, deverão ser criados critérios para aferir a qualidade de 

quaisquer artefatos porventura produzidos que sejam oriundos de pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do NPGAU — tanto nas pesquisas individualmente desenvolvidas 

por docentes quanto naquelas que ocorrem nos grupos de pesquisa. Dessa maneira, para 

que se possa acompanhar a qualidade das pesquisas, a avaliação deverá abranger 

critérios relativos a produtos técnicos, tecnológicos, textuais, didáticos, artísticos e 

culturais. 

3.5 Da Atividade Docente 

Para que o Programa persiga e avance em seus propósitos, sempre tendo em vista a 

qualidade de sua produção, é fundamental a participação docente. São eles os 

responsáveis pela oxigenação das linhas a partir de pesquisas correlatas aos problemas 

contemporâneos, bem como por sua divulgação por meio da produção bibliográfica, 

técnico/tecnológica e artística. Nesse sentido, exige-se constância nas atividades dos 

docentes do corpo permanente do Programa, sendo necessário dar-lhes condições para o 

desenvolvimento de suas atividades. Contudo, inclui-se, ainda, uma necessária 

proporcionalidade em relação à produção, exigindo-se um equilíbrio de modo a que não 

haja concentração apenas em atividades de orientação; ao contrário, estimula-se uma 

produção coletiva entre orientadores e discentes.  

Sem dúvida, a responsabilidade maior recai sobre os docentes do corpo permanente do 

Programa, devendo os mesmos desenvolver projetos de pesquisa e extensão — 

sobretudo, financiados — que envolvam discentes. 
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Os relatórios de atividades plurianuais têm demonstrado crescente volume e excelência 

nas atividades de pesquisa e extensão que envolvem docentes e discentes do Programa, 

bem como substancial atuação em grupos e redes de pesquisa, nacionais e internacionais. 

É desejável que essa tendência natural se amplie, sempre garantindo os parâmetros de 

qualidade ora aplicados. 

Há que se destacar, ainda, a necessidade de um efetivo envolvimento dos docentes com 

o Programa, cuja contribuição permite a manutenção de sua excelência. Faz-se necessária 

a equitativa participação em atividades administrativas, assembleias — lembramos ser 

esse o centro das decisões estruturais do Programa — e comissões, sejam essas de 

seleção ou de elaboração de planos específicos. Sugere-se que esse quesito seja critério 

constituinte para a avaliação de recredenciamento docente. 

Diretriz Estratégia/ação 

Qualidade e Adequação das Teses e Dissertações 

Manter a qualidade das 
teses e dissertações 

- Incentivar a participação de discentes em grupo e redes 
de pesquisa vinculados aos temas das teses e 
dissertações; 

- Estimular o desenvolvimento de atividades acadêmicas 
que visem à produção de artigos científicos/artefatos. 

Manter o fluxo de defesas 
de teses e dissertações 

- Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas discentes de modo a garantir o prazo das 
defesas; 

- Estimular a oferta de atividades acadêmicas que 
possibilitem o desenvolvimento das pesquisas discentes 
em consonância com a linha de pesquisa à qual esteja 
vinculado. 

Proceder à escolha 
qualificada de teses e 
dissertações para 
participação em editais e 
concursos 

- Definir critérios de qualidade para o processo de seleção 
fundamentados nos princípios do Programa; 

- Observar a proporcionalidade na representação das 
linhas de pesquisa. 

Qualidade da Produção Intelectual de Docentes, Discentes e Egressos 

Estimular a publicação de 
artigos, livros e capítulos de 
livros, e contribuições em 
eventos 

- Fortalecer o selo editorial do Programa; 

- Divulgar, por meio da página do Programa e por correio 
eletrônico, e incentivar a participação de discentes e 
egressos em editais que viabilizem a divulgação dos 
produtos das pesquisas. 
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Estimular a produção 
técnica/tecnológica de 
artefatos, planos e projetos, 
fortalecendo a relação com 
a extensão 

- Considerar a produção de cartilhas, libretos e manuais 
como atividade creditável, e passível de ser publicada e 
divulgada com o selo do Programa; 

- Atuação em políticas públicas e elaboração de diretrizes 
para a fundamentação de legislação; 

- Divulgar e incentivar a participação de discentes e 
egressos em editais que viabilizem a divulgação dos 
produtos das pesquisas. 

Estimular a produção 
artística 

- Divulgar e incentivar a participação de discentes e 
egressos em editais que viabilizem a divulgação dos 
produtos das pesquisas. 

Incentivar a vinculação das 
pesquisas desenvolvidas 
pelos discentes a um ou 
mais grupos ou redes de 
pesquisa, e a pesquisas 
desenvolvidas pelo 
orientador 

- Estimular a participação dos discentes nos grupos ou 
redes de pesquisa dos docentes, de acordo com a 
natureza de suas teses ou dissertações. 

Acompanhamento dos Egressos 

Avaliar a contribuição do 
Programa na qualificação 
dos discentes 

- Avaliar o perfil e as motivações dos ingressantes; 

- Analisar comparativamente os perfis de ingressantes e 
egressos, por meio das atividades desenvolvidas por 
estes. 

Acompanhar a atividades 
de egressos 

- Desenvolver mecanismos quantitativos de 
acompanhamento da produção dos egressos de modo a 
subsidiar informações sobre médias e percentuais face a 
produção geral de discentes do Programa; 

- Desenvolver mecanismos qualitativos de 
acompanhamento da produção dos egressos. 

Estimular a produção 
intelectual continuada de 
egressos 

- Manter a vinculação dos egressos junto aos Grupos de 
Pesquisa e seus projetos; 

- Divulgar e incentivar a participação dos egressos em 
editais cujo objeto seja a publicação de teses e 
dissertações, demais artefatos a elas relacionados. 
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Envolvimento do Corpo Docente 

Aprimorar a estruturação da 
atividade docente 

- Utilizar o Plano de Oferta de Disciplinas como 
instrumento para a garantia da regularidade; 

- Divulgar editais de fontes de financiamento a projetos de 
pesquisa e extensão; 

- Manter distribuição equilibrada de orientandos por 
docente, observando a proporcionalidade entre as linhas; 

- Inserir atividades administrativas como critérios para o 
(re)credenciamento docente; 

- Estimular a ventilação de novos temas a serem 
orientados pelos docentes. 
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4 DO IMPACTO NA SOCIEDADE 

O professor José Fernandes de Lima — que, dentre outros cargos, foi reitor da 

Universidade Federal de Sergipe, Diretor de Programas da CAPES e presidente do 

Conselho Nacional de Educação — no Encontro Nacional dos Pró-Reitores de Pós-

Graduação e Pesquisa, realizado em 2017, enumera onze tipos de impactos da pesquisa 

e da pós-graduação na sociedade: Científico, Econômico, Simbólico, Político, na Saúde, 

Social, Organizacional, Cultural, Educacional, Tecnológico e no Ambiente. Ele acrescenta 

que o impacto da pesquisa na sociedade pode ser: acadêmico (percebido como novos 

conhecimentos, novos métodos, aprimoramento do ensino e da aprendizagem), que 

poderíamos definir como um impacto direto nos campos de conhecimento (cuja aferição é 

feita em item específico das avaliações CAPES), porém indireto na sociedade. O impacto 

poder ser também não acadêmico (percebido como melhoria de vida para sociedade e 

para grupos sociais, preservação e recuperação do meio ambiente, desenvolvimento 

econômico e concepção e implementação de políticas públicas). Poderíamos definir este 

último como impacto direto na sociedade, mas que muitas vezes não é claramente 

perceptível. 

A avaliação da CAPES engloba uma larga gama de aspectos no item “Impacto na 

Sociedade”, cuja abrangência envolve as searas econômica, social e cultural, abrindo 

espaço para uma série de interesses exercerem pressão sobre a pesquisa e por isso 

devem ser cuidadosamente considerados. Seus subitens são:  

4.1 Dos Impactos Acadêmicos 

Com base no que está dito acima, importa refletir criticamente sobre o significado dos 

aspectos valorizados pelas avaliações que muitas vezes tendem a incorporar, de forma 

velada ou explícita, pressões para o encaminhamento da pesquisa para o predomínio da 

atividade produtiva. Além disso, os critérios não podem ser indistintamente aplicados a 

todas as áreas do conhecimento. Seria um problema se tais valores se tornassem 

hegemônicos e fossem pouco considerados do ponto de vista crítico e em relação aos 

interesses específicos da área de Arquitetura e Urbanismo. 

Dessa forma, este documento cuida para que a produção acadêmica esteja articulada com 

os objetivos do Programa e para que a dinâmica contínua de aprimoramento de seu 
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desempenho seja capaz de incorporar inovações de modo harmônico e articulado com 

seus princípios e valores éticos. 

4.2 Dos Impactos Não Acadêmicos 

Tais impactos são de difícil avaliação, por isso importa uma atenção especial no 

desenvolvimento de instrumentos de captura e registro de informações, bem como de 

métodos de avaliação, incluindo métricas. Importa também que haja uma articulação 

estreita com a inserção e a visibilidade do programa, posto que, como afirma o supracitado 

professor José Fernandes de Lima, muitas vezes esse tipo de impacto não é claramente 

perceptível. 

4.3 Inserção e Visibilidade do Programa 

Este item contempla muitos aspectos, dentre eles principalmente devem ser considerados 

a formação de redes e colaboração com outras instituições, bem como a inserção e a 

popularização do conhecimento produzido. Quanto à formação de redes e colaboração, 

importa que o princípio da reciprocidade esteja garantido; quanto à inserção, importa cuidar 

para que as escalas de abrangência das investigações tenham sua importância 

equilibradamente considerada; e, quanto à popularização do conhecimento produzido, é 

preciso considerar as formas de divulgação e difusão, incluindo outras formas de 

expressão para além da produção acadêmica na forma de textos e produtos, a que 

chamamos artefatos, consoante explicado no item 3.1 deste Planejamento. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG – 2018-2023 utiliza o termo Controle 

Social para se referir à participação da sociedade no acompanhamento das ações da 

Universidade: 

A UFMG entendeu que um primeiro passo para prática do controle social em 

uma instituição pública consiste em possibilitar à sociedade conhecer as 

atividades que realiza, seu nível de abrangência e de relevância e os resultados 

obtidos. Entende-se, portanto, a visibilidade pública como fundamental na 

prática do controle social. O pressuposto considerado pela instituição é o de 

que tudo aquilo que se passa intramuros é de interesse da sociedade e, por 

isso, deve ser compartilhado socialmente, para dar sentido à missão e aos 

valores por ela defendidos. [PDI 2018-2023, p.30]. 
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O PDI da UFMG associa controle social com visibilidade e transparência (por meio de 

publicações, mídias digitais, newsletter, sites, ouvidoria, auditorias e comissão de ética), e 

com participação direta na concepção e no acompanhamento de políticas públicas por 

meio de representação em conselhos. No entanto, não parece haver no referido documento 

uma indicação clara sobre a possibilidade de participação da sociedade na indicação de 

temas de pesquisa. 

Tanto a orientação embutida nos critérios da CAPES quanto a consideração no PDI-UFMG 

parecem reverberar uma tendência internacional, posta claramente no Manifesto de Leiden 

sobre métricas em pesquisa (publicado na revista Nature em 22 de abril de 2015), e 

também, de maneira mais velada, no Evaluating the societal relevance of academic 

research: A guide (ERiC), de 2010. 

A origem dessa tendência parece estar vinculada aos centros de pesquisa europeus, que, 

em certa medida, são críticos das formas de avaliação. Não é difícil perceber, por exemplo, 

que consideram os aspectos qualitativos mais importantes do que os quantitativos, e 

também que as avaliações devem considerar contextos e agentes diretamente afetados 

ou interessados (stakeholders) na pesquisa. Ressalte-se, no entanto, que seus critérios 

conotam uma postura pouco crítica para com os malefícios de uma orientação que 

privilegia exclusivamente o modo de produção capitalista. As agências têm exigido cada 

vez mais que as pesquisas definam com clareza e exatidão metas e objetivos, o que na 

maior parte das vezes é problemático para a pesquisa sócio-espacial, cujos temas 

abrangem o nível local e regional, e suas idiossincrasias. 

A definição de critérios de avaliação de impacto da pesquisa contida no ERiC é antecedida 

pela caracterização de sua relevância social (decerto, um critério essencial para a seleção 

de propostas de financiamento de pesquisa). Grosso modo, a relevância é definida como: 

O grau em que a pesquisa contribui e cria uma compreensão do 

desenvolvimento de setores sociais e práticas (como indústria, educação, 

formulação de políticas, saúde) e as metas que visam atingir e resolver 

problemas e questões (como mudanças climáticas e coesão social). 

Uma expectativa bem fundamentada de que a pesquisa fornecerá tal 

contribuição a curto ou longo prazo. 

O manifesto de Leiden enfatiza o cuidado necessário de proteger a relevância da pesquisa 

local e de a avaliação ter o contexto como pressuposto de referência, alertando para o fato 

de que é necessário: 
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Medir o desempenho de acordo com os objetivos da instituição, do grupo ou do 

pesquisador. 

[que] Os objetivos de um programa de pesquisa devem ser indicados no início, 

e os indicadores para avaliar seu desempenho devem estar claramente 

vinculados a esses objetivos. 

A escolha dos indicadores e de como eles são utilizados deve levar em conta 

o contexto socioeconômico e cultural mais amplo.  

[que] Os cientistas têm diversos objetivos de pesquisa.  

[que] A pesquisa que avança as fronteiras do conhecimento acadêmico difere 

da pesquisa que que é focada em proporcionar soluções para os problemas da 

sociedade.  

[que] A avaliação pode ser baseada em méritos relevantes para as políticas 

públicas, para a indústria ou para os cidadãos em geral, em vez de méritos 

baseados em noções acadêmicas de excelência.  

[que] Não existe um modelo único de avaliação que se aplique a todos os 

contextos. 

Além disso, o documento considera que o processo de coleta de dados deve ser aberto e 

transparente, e que a avaliação quantitativa deve dar suporte à qualitativa e não prevalecer 

sobre ela. 

Outro aspecto relevante é a interação entre grupos de pesquisa e agentes afetados e 

interessados, definida pelo ERiC como interação produtiva (productive interaction), 

manifesta por meio de: 

(1) Contato pessoal (projetos conjuntos, redes, consórcios, consultorias e 

assessorias); 

(2) Publicações (popularização) por meio de jornais, reportagens, protocolos e 

material didático; 

(3) Artefatos tais como exposições, softwares, sites, modelos etc.; 

(4) Contribuição dos interessados por meio de financiamentos, envolvimento 

direto e compartilhamento de instalações. 

Por um lado, tal interação parece abrir boas possibilidades para a aproximação da pesquisa 

com a extensão e para a produção de conhecimento relevante para a totalidade da 

sociedade. No entanto, diante da imprevisibilidade dos resultados da pesquisa sócio-

espacial, sobretudo quando os agentes afetados e interessados são chamados a participar 
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ativamente da pesquisa, é preciso estar atento para a desigualdade relativa à capacidade 

de pressão pelo atendimento de tais demandas. Isso parece contraditório com a indicação 

de que a pesquisa deve estar aberta para a reivindicação da sociedade no atendimento de 

suas demandas e para sua participação direta na seleção, encaminhamento e produção 

de pesquisa, pois um grupo empresarial decerto tem muito mais poder de implementar 

seus interesses do que determinados grupos sociais que, muitas vezes, não têm sequer a 

capacidade de mobilização para o reconhecimento coletivo de suas demandas.  

Outro aspecto, ainda, diz respeito a que os afetados/interessados devem ter consciência 

do impacto, transmitir e compartilhar os resultados da interação produtiva por meio de 

material didático, reportagens, artefatos, contato pessoal, cursos, conselhos etc., o que 

leva a indicadores do tipo difusão dos resultados, grau de interesse dos interessados, 

utilização real dos resultados. 

Os critérios de relevância da pesquisa para a sociedade deveriam supostamente ter 

representação ampla e equilibrada, contemplando todos os segmentos da sociedade na 

sua definição. Como fazer isso e ao mesmo tempo não deixar a porta aberta para a 

hegemonia da lógica e dos interesses do capital? 

Uma saída seria construir conjuntamente condições para discussão sistemática e contínua 

acerca dos impasses e contradições inerentes à pesquisa e às instituições que a 

conduzem. O Planejamento Estratégico deve ser claro e flexível o suficiente para redefinir 

rumos daquilo que for sendo [re]pactuado como objetivos do Programa a partir do processo 

de autoavaliação, contemplar os critérios da CAPES, atender às diretrizes institucionais da 

UFMG e garantir espaço para os interesses específicos de pesquisa instalados no 

Programa. Portanto, interessa que aspectos como seleção de propostas de projetos de 

pesquisa, seleção de docentes, atendimento a demandas da sociedade e das empresas, 

abertura para participação externa etc. sejam incorporados nos processos de 

autoavaliação e revisão periódica do desempenho do Programa. Um desafio que se nos 

apresenta é o de garantir o equilíbrio entre os diversos interesses aí envolvidos. 

Diretriz Estratégia/ação 

Ampliar o conhecimento 
público da natureza do 
programa, incentivando a 
consideração da inclusão 
de temáticas de interesse 
público e/ou comum em sua 
composição 

- Promover a participação popular nas atividades do 
Programa em parcerias de pesquisa-extensão; 

- Promover reuniões colegiadas com representantes da 
sociedade civil — especialmente de movimentos sociais 
—, entidades profissionais e/ou setores públicos. 
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Ampliar a interface com as 
associações profissionais 

- Estimular a seleção de projetos de pesquisa que 
abordem temas profissionais e a reflexão sobre a prática 
profissional; 

- Promover a colaboração com entidades de 
profissionais do campo da Arquitetura e do Urbanismo, 
preservando a autonomia do Programa, visando a uma 
reflexão sobre as transformações ocorridas no Programa 
e nas entidades. 

Ampliar o interesse pela 
produção do Programa por 
parte da sociedade, 
inclusive em nível 
internacional, e de 
interessados específicos 
potenciais 

- Considerar a possibilidade de abertura em parcerias 
para pesquisas demandadas por interessados 
específicos; 

- Incentivar a colaboração de interessados na definição 
das pesquisas; 

- Incentivar a participação em consórcios com 
organizações não acadêmicas e com redes de 
instituições de ensino e pesquisa. 

Promover a difusão de 
conhecimento e a sua 
popularização 

- Estimular divulgações não acadêmicas, exposições 
etc.; 

- Estimular a produção de material didático para ensino 
fundamental e médio, e informativos para grupos sociais 
e profissionais; 

- Estimular a difusão de tecnologias e artefatos. 

Promover interface direta 
com grupos sociais 

- Estimular projetos que envolvam consultorias e 
assessorias técnicas; 

- Estimular projetos que envolvam treinamento de 
profissionais e cursos e especialização e de capacitação; 

- Estimular a seleção de projetos de pesquisa voltados 
para a inovação de práticas profissionais; 

- Estimular a seleção de projetos de tese que abordem 
temas de interesse popular e a participação dos 
interessados no desenvolvimento da pesquisa. 
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Registrar sistematicamente 
o impacto e a utilização dos 
resultados da produção do 
Programa nos âmbitos 
econômico, social e cultural 

  

- Realizar o registro sistemático de: 

* produtos esperados; 

* produtos não esperados; 

* artefatos; 

* incremento de emprego e renda decorrentes da 
pesquisa; 

* empregabilidade; 

* representação em conselhos e comitês; 

* patentes e seus usos /creative commons; 

* inserção profissional dos egressos; 

* participação na definição e implementação de 
políticas públicas; 

- Estimular o permanente contato dos egressos com o 
Programa; 

- Propor como indicar os impactos sem a mensuração 
quantitativa. 

Garantir a visibilidade da 
produção do Programa e da 
utilização de seus 
resultados 

  

- Dar publicidade à produção do Programa e a seus 
efeitos;  

- Estimular a participação de pesquisadores do 
Programa e seus egressos em debates públicos, redes 
sociais e outras mídias. 
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5 DA INFRAESTRUTURA 

O Programa está instalado na Escola de Arquitetura, uma das três unidades acadêmicas 

da UFMG que não estão localizadas no Campus da Pampulha. Insere-se na área central 

de Belo Horizonte, dotada de excelente infraestrutura urbana e equipamentos culturais, e 

essa particularidade a torna um importante centro de referência para toda a comunidade 

citadina. Além de compartilhar os espaços da Escola de Arquitetura, o Programa possui 

uma área exclusiva constituída pelo espaço administrativo da Secretaria, uma sala 

multiuso, equipada com equipamento audiovisual, para reuniões, bancas e aulas, e um 

salão amplo, arejado, bem iluminado e equipado com computadores, recentemente 

reformado para abrigar os alunos nos seus trabalhos de pesquisa. 

Quanto à infraestrutura tecnológica, o Programa está dotado de acesso regular e adequado 

à rede online de computadores e conta com o suporte de equipe especializada, tanto da 

administração central quanto da própria unidade, que dispõe de técnicos tanto para as 

questões relacionadas ao equipamento, quanto à rede de informática. Os equipamentos 

eletrônicos para uso em salas de aulas, quando elas não são dotadas de equipamentos 

fixos, são requisitados em setor específico, e existem em quantidade suficiente para 

atender toda a demanda da unidade. Assim mesmo, a Secretaria do Programa possui 

equipamentos reserva para uso dos docentes. Os discentes têm acesso a equipamentos 

de informática e à rede de computadores em ambiente específico, como se disse acima, 

além daqueles disponibilizados a toda a comunidade da Escola de Arquitetura. Mas o 

Programa também tem recorrido a terceiros para contratar, com recursos próprios, serviços 

especializados de informática. 

Para continuar a atualizar constantemente sua infraestrutura — aí incluindo o acervo 

bibliográfico, a rede de internet, além de prever acompanhamento e atualização do sítio 

eletrônico do Programa —, este Planejamento prevê a existência de um Plano de 

Infraestrutura, detalhado no capítulo 6. A Comissão responsável pela formulação e gestão 

desse Plano de Infraestrutura deve subsidiar o Colegiado do Programa na alocação dos 

recursos para manutenção e desenvolvimento da infraestrutura, tendo sempre em vista 

que tais recursos devem estar diretamente vinculados à melhoria das condições 

infraestruturais das atividades ligadas ao ensino da pós-graduação, à qualificação 

continuada do corpo docente, ao bom desenvolvimento das pesquisas discentes, aos 

grupos de pesquisa e extensão, que acolham professores e discentes do Programa.  É por 

meio desse Plano que se prevê, de forma mais ágil e constante, acompanhar e renovar a 
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infraestrutura física e tecnológica do Programa, acolhendo as sempre emergentes 

demandas que permitem atualizar a área de concentração e linhas de pesquisa.  

Diretriz Estratégia/ação 

Prover as condições 
adequadas de 
infraestrutura física e 
tecnológica para o 
funcionamento das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do 
Programa, permitindo a 
expansão da excelência 
dessas atividades e de seu 
impacto social 

 

 

- Manter Plano de Infraestrutura detalhando as ações de 
provimento e constante atualização de sua melhoria; 

- Colaborar, inclusive financeiramente, com a melhoria da 
infraestrutura do Escola de Arquitetura, nos espaços e 
tecnologias que são partilhados com o Programa;  

- Disponibilizar nas instalações do Programa 
infraestrutura física e tecnológica para os estudos e 
pesquisas dos discentes; 

- Adquirir, na medida do possível, equipamentos e 
serviços de infraestrutura, com recursos próprios, para as 
pesquisas inovadoras no âmbito do Programa; 

- Participar de editais específicos de melhoria da 
infraestrutura física e tecnológica; 

- Manter a contratação de empresas especializadas para 
gerenciamento do site, processos seletivos e outras 
demandas dessa natureza, quando necessário. 
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6 DO ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O acompanhamento do Planejamento estrutura-se por três eixos: o interno, o do controle 

social e o externo. 

No eixo interno, o acompanhamento é exercido especialmente pela Autoavaliação, que se 

pretende periódica, constituindo-se não só como instrumento de diagnose, mas 

especialmente de prognose, apontando os redirecionamentos necessários. Também é 

exercido pelos planos setoriais, propostos e acompanhados por comissões próprias, que 

visam (re)orientar, de forma mais democrática e ágil, o acompanhamento das metas. 

Complementam a instância interna a Assembleia Geral do Programa, de caráter consultivo, 

e o Colegiado de Curso, de caráter deliberativo. 

O controle social é feito pelos fóruns formais e informais da sociedade civil, dos discentes 

e dos docentes. É da tradição do Programa manter constante diálogo com a sociedade civil 

em função das temáticas com forte rebatimento social que ali se desenvolvem. O Programa 

já se consolidou, no âmbito local, como um centro polarizador e irradiador de discussões 

sobre as questões arquitetônicas, urbanas, ambientais, paisagísticas e culturais: são 

muitos os seminários, colóquios, congressos e outros eventos que são realizados 

anualmente no Programa, contando até com seu apoio financeiro, cujos parceiros são 

organizações civis, movimentos sociais e órgãos públicos. Além disto, são vários os 

docentes com assento em organismos coletivos da sociedade civil, como conselhos de 

patrimônio cultural, conselhos de política urbana, conselhos ambientais e conselhos 

internacionais, em conselhos de periódicos, de associações acadêmicas e órgãos de 

fomento à pesquisa. Toda essa atuação é importante instrumento de visibilidade do 

Programa. 

O eixo externo é constituído pela Pró-reitoria de Pós-graduação da UFMG, de caráter 

normativo e de controle, pela CAPES e CNPq, Fapemig e demais órgãos financiadores da 

pesquisa, cujos retornos são importantes balizadores e valiosos instrumentos de 

orientação de rumos.  

Quanto aos planos setoriais, são eles: 

Plano de Seleção Discente: deve propor o planejamento da seleção dos 

discentes, descrevendo as etapas da seleção para o mestrado e doutorado, a 

sua forma de realização (se remota, presencial ou mista), o cronograma da 
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seleção e as diretrizes gerais que nortearão a ação das Comissões 

Avaliadoras;  

Plano de Oferta de Atividades Acadêmicas: deve propor calendário da oferta 

de atividades acadêmicas, semestre a semestre, buscando a sua flexibilidade 

e diversidade. Com o planejamento prévio da oferta, orientadores e discentes 

podem estabelecer os seus planos de estudos para todo o período; 

Plano de Credenciamento Docente: deve propor as diretrizes gerais para 

ingresso de docentes colaboradores e permanentes, seu (re)credenciamento, 

considerando os resultados da Autoavaliação e as diretrizes deste 

Planejamento, consultada a Assembleia de Professores do NPGAU.  Deve 

prever critérios para valorização da produção não bibliográfica, das atividades 

administrativas, da participação em bancas de seleção, da elaboração de 

pareceres, da execução de projetos específicos e outras demandas solicitadas 

pelo Colegiado de Curso no (re)credenciamento de docentes colaboradores e 

permanentes; 

Plano de Infraestrutura: deve propor as medidas de implantação e suporte à 

infraestrutura física e tecnológica do Programa, à Secretaria, aos laboratórios 

dos docentes credenciados, aos espaços coletivos destinados aos discentes, 

ao acervo bibliográfico, à rede de internet, além de prever acompanhamento e 

atualização do sítio eletrônico do Programa. 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021 

Colegiado do Programa de Arquitetura e Urbanismo 

Profa. Ana Paula Baltazar dos Santos – Coordenadora 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa – Subcoordenador 

Prof. André Guilherme Dornelles Dangelo  

Prof. Frederico Canuto 

Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 

Doutoranda Valéria Sávia Tomé França  

Secretária: Maria Paula Berlando 

Comissão Responsável pela elaboração do Planejamento Estratégico: 

Prof. Altamiro Sérgio Mol Bessa  

Prof. Roberto Eustaáquio dos Santos 

Profa. Vanessa Borges Brasileiro 

Doutorando Alexandre Bomfim 
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