Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada no dia doze de
dezembro de dois mil e seis, na sala de reuniões da Faculdade de Engenharia
da Universidade Federal de Juiz de Fora.
01 Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às quatorze horas, na
02 sala de reuniões da Faculdade de Engenharia, sob a presidência do diretor,
03 professor Júlio César Teixeira, e com a presença dos conselheiros,
04 professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, Hélio Antônio da Silva, José
05 Homero Pinheiro Soares, Luis Paulo da Silva Barra, Márcio Vicente Rizzo,
06 Marcos Martins Borges, Maria Teresa Gomes Barbosa, Mitsuo Tsutsumi,
07 Paulo Garcia Nepomuceno, Paulo Roberto Miana e Vanderli Fava de
08 Oliveira; dos representantes dos servidores técnico-administrativos em
09 educação, Alana Adães de Gouvêa Amaral Tavares, Maria Cristina
10 Monteiro Girardi e Sebastião Luiz de Aquino Girardi; dos representantes
11 discentes, Douglas Montes Barbosa, Geraldo Fábio Alves de Souza e
12 Leonardo Rosa de Silva, realizou-se uma reunião extraordinária do
13 Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal
14 de Juiz de Fora. Iniciando a reunião, o professor Júlio César Teixeira
15 comunicou a todos a pauta única, a saber, fatos ocorridos durante a Mostra
16 de Arquitetura e Urbanismo. A representação discente solicitou a
17 permissão para a participação dos discentes Ademir Nogueira e Gustavo
18 Nunes Crespo. Colocado em votação, a participação dos discentes foi
19 aprovada. Iniciando a reunião, o presidente fez a leitura de ofício
20 encaminhado pelo professor Francisco José Gomes, coordenador do II
21 InterPET, ocorrido nos dias 8 e 9 de dezembro de 2006. Destaca-se a
22 seguinte parte do ofício: “Fomos surpreendidos, contudo, na semana
23 anterior à realização do evento, pela informação que o Galpão da
24 Arquitetura, exatamente nos dias 08 e 09 de dezembro, seria utilizado para
25 abrigar a Mostra de Arquitetura e Urbanismo – MAU, promovida pelo
26 Centro Acadêmico, o que inviabilizaria sua cessão para o II Interpet. Esta
27 situação imprevista obrigou-nos, após reunião com os professores Júlio
28 César Teixeira, Diretor da Faculdade, e Fábio José Martins de Lima,
29 Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo, a reavaliar e
30 reestruturar diversas decisões já em andamento para evitar prejuízos ao
31 bom andamento do II Interpet. Embora tenhamos conseguido alcançar, sem
32 maiores desgastes, uma solução de consenso para a realização do II
33 Interpet, gostaria de solicitar à Direção da Faculdade que reforçasse, junto
34 às Coordenações de Curso e Chefias de Departamento, a necessidade de
35 maior responsabilidade no tocante às diversas decisões institucionais por
36 elas tomadas bem como maior atenção e acatamento às decisões do
37 Conselho de Unidade. Estou certo que atitudes deste tipo somente
38 facilitarão o desenvolvimento de nossas atividades, com proveito para a
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Faculdade como um todo”. A seguir, o presidente relatou que no dia 8 de
dezembro de 2006, sexta-feira próxima passada, ao chegar à Faculdade de
Engenharia foi alertado pelo servidor Márcio Ramos do Couto que havia
problemas no Galpão da Arquitetura. Lá chegando, encontrou a professora
Sueli Mello Braga, que relatou que tinha aulas programadas para a sala 108
que estava fechada. O presidente foi informado que a chave se encontrava
em posse dos alunos que estavam dormindo na sala 202 do galpão.
Subindo até a sala 202, encontrou em um único colchão, à direita da porta
da entrada, três rapazes e uma moça dormindo. Em um colchão à esquerda,
encontrou dois casais dormindo. E ao fundo mais uma moça e um rapaz
dormindo, porém separadamente. Mais tarde, uma das moças acordou e
entregou a chave da sala 108, porém a aula da professora Sueli Mello
Braga já tinha sido dispensada. O presidente relatou que o professor Fábio
José Martins de Lima compareceu à direção da Faculdade de Engenharia,
às 12h30, quando os fatos foram relatados. O professor Fábio José Martins
de Lima argumentou que não vê nenhuma anormalidade. O presidente
discordou e resolveu convocar esta reunião extraordinária. Por último, o
presidente relatou que as festas realmente são muito importantes para a
união dos estudantes. No entanto, as festas devem ocorrer em hora e lugar
adequados. O presidente se manifestou no sentido de que as festas não
devam ser realizadas na Faculdade de Engenharia, salvo se autorizadas
pelo Conselho de Unidade e com Termo de Responsabilidade assinado
pelo responsável pela festa. Após ampla discussão, foi aprovada, por
unanimidade, a proposta de formação de uma comissão composta por três
membros, a saber, Vanderli Fava de Oliveira, presidente, Sebastião Luiz de
Aquino Girardi e Geraldo Fábio Alves de Souza com a finalidade de
propor ao Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia uma proposta
de regulamentação de festas no âmbito da unidade, com o entendimento de
que as festas nas instalações da Faculdade de Engenharia estarão suspensas
até que seja aprovada ou não por este Conselho a regulamentação de festas
no âmbito da Unidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Maria
Cristina Monteiro Girardi, lavrei a presente ata, que depois de aprovada,
será assinada pelos senhores conselheiros. Juiz de Fora, doze de dezembro
de dois mil e seis.

