
 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, realizada 1 

na sala de reuniões da Unidade, no dia 11 de novembro de 2014, com início às 9 horas e término às 11 2 

horas da manhã. Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. 3 

Luciane Tasca (Vice-Diretora); Prof. Emmanuel Pedroso (Coordenador do Curso de Graduação em 4 

Arquitetura e Urbanismo); Professora Mônica Olender (Chefe do PHT); Professor Ricardo Lopes (Subchefe 5 

do PRT); Técnica Administrativa Sha. Jussara Rodrigues (Representante dos TAE’s) e Acad. Vitor Caldas 6 

(representante discente). Solicitado e aceito a inclusão dos seguintes pontos de pauta: (a)Representação 7 

da Unidade no Conselho Municipal de Planejamento Urbano (COMPUR); (b) Uso do Galpão para o Dia da 8 

Consciência Negra pela Associação Raça e Classe e (c) Representação discente nas comissões de 9 

infraestrutura física e regimento. Iniciado a reunião pelo ponto “(a)” evidenciou-se a importância que tem 10 

o COMPUR para a Arquitetura e Urbanismo, fica-se no aguardo de solicitação pela presidência do referido 11 

conselho para que a UFJF indique um membro, onde poderemos atuar e agirmos no sentido de garantir 12 

nossa representação e acento lá. A pauta seguinte foi o controle de chaves, onde se tirou que será revisto 13 

todos os segredos das quatro portas da unidade, tornando apenas a entrada lateral direita (abaixo da 14 

rampa de acessibilidade) porta de acesso fora do horário padrão da Unidade, bem como será levantado 15 

um questionamento junto a todos os responsáveis por ambientes (núcleos, laboratórios e demais salas) 16 

para conhecimento dos atuais detentores de chaves. O ponto de pauta formação de comissões tirou 17 

como decisão da FAU se ter uma comissão formada pelos professores Luciane Tasca, Letícia Zambrano e 18 

Ana Barbosa, com suplente o professor Antônio Colchete. Tal comissão será responsável pela avaliação de 19 

estágio probatório, progressão funcional de professores, participações em eventos e outros aspectos da 20 

vida acadêmica de professores e TAE’s. Manter-se-á a comissão do PIT com chefes, subchefes e 21 

representantes dos departamentos.  Incluindo-se neste ponto a solicitação “(c)” discente, foi retirado que 22 

serão indicadas para cada uma das duas comissões um representante discente, a ser indicado pelo DA-23 

FAU-UFJF. Para o ponto “(b)”, o Conselho da Unidade solicita maiores esclarecimentos, quanto ao 24 

cronograma de atividades e conteúdo, bem como atendimento aos critérios correntes da UFJF e de 25 

segurança da Unidade. Para o item relativo à proposta de concurso de ideias para comunicação visual da 26 

FAU (logotipo, sistemas de informações etc.) formou-se um comissão para trabalhar a questão, formada 27 

por Jussara Rodrigues, Ricardo Lopes e Carlos Eduardo Ribeiro Silveira, além de um representante 28 

discente a ser indicado pelo DA-FAU-UFJF. Também se estabeleceu o dia 29 de agosto de 2015 para a 29 

decisão do ganhador como parte do evento de comemoração do primeiro ano da Unidade. Em assuntos 30 

gerais foi colocado que haverá a necessidade de comunicação à Chefia dos departamentos, Direção da 31 

Unidade e Coordenação do Curso os dias de afastamento por meio de versão simplificada do antigo 32 

formulário RH110. Foi relatado problemas de infraestrutura (internet e sala de corte laser). Nada mais 33 

sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a ata lavrada por mim que a assino. 34 

 35 

Prof. José Gustavo Francis Abdalla 36 
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