
 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

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

na sala 109 da Unidade, no dia 18 de dezembro de 2014, com início às 14h:30mins e término às 2 

17h:45min. Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Prof. 3 

Emmanuel Pedroso (Coordenador do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo); Profa. Ana 4 

Barbosa (Subchefe do PHT); Professor Fernando Lima (chefe do PRT); Arqta. Fernanda Tonelli 5 

(representante dos TAE’s); Acad. Vitor Caldas (representante discente) e convidados pela direção (Prof. 6 

Mauro Santoro e Prof. Fabrício Fontenelli) e pelo Centro Acadêmico (acadêmicas Clara Sefair e Sophia 7 

Lorzi). Foram lidas e aprovadas as atas dos dias 11 e 21 de novembro de 2014. Votado e aprovado a 8 

inversão do ponto de pauta, onde o item 2-“Comissão de infraestrutura...” trocou com o item 4-“Período 9 

de recesso...”. Pauta 1: Foi aprovado o nome do Professor Carlos Eduardo Ribeiro para ocupar a Direção 10 

da FAU no período entre 4 e 10 de Janeiro de 2015. Pauta 2: O processo 23071. 017564/2014-57, que 11 

“requer promoção de docente da carreira do magistério superior por avaliação de desempenho”, 12 

requerido pela Profa. Sueli  Mello Braga, deverá ser formalmente encaminhado para consulta a cerca do 13 

procedimento de promoção e progressão à PRORH. Pauta 3: Foi votada e aprovada, por 5 votos a favor e 14 

um contra, a abertura de processo de sindicância relativo à intervenção/instalação realizado no dia 11 de 15 

dezembro de 2014 no galpão da arquitetura e urbanismo e seus desdobramentos. A profa. Ana Barbosa 16 

declarou voto: “é a favor devido aos desdobramentos gerados pela intervenção”. Assuntos gerais: prof. 17 

Fernando (1) solicita encaminhar e-mails de reuniões de departamentos e comissões da FAU diretamente 18 

aos representantes do CA-FAU-UFJF e (2) informa que estará de férias entre 5/janeiro e 3/fevereiro de 19 

2015, quando será substituído pelo Professor Ricardo Lopes (Subchefe do PRT). O CA-FAU-UFJF (1) requer 20 

que os professores Rogério Amorim e Raquel Braga sejam retirados dos e-mails da FAU. Professor 21 

Emmanuel (1) informa que ocorrerá a Semana do Curso de Arquitetura e Urbanismo entre 23 e 27 de 22 

março de 2015 e (2) que está previsto para que no primeiro semestre de 2016 entre uma nova matriz 23 

curricular para o Curso de Arquitetura e Urbanismo. Profa. Ana Barbosa (1) sugere que se utilize da 24 

convocação de assembleias para alguns assuntos de interesse da FAU e (2) relata pensamento da Profa. 25 

Mônica: a necessidade de harmonia nos debates e preocupação com as ações do CA em relação ao que 26 

foi divulgado. A ata é lavrada por mim que a assino. Observação: Apesar de presente durante todo o 27 

período da reunião, a profa. Ana Barbosa (substituindo a Profa. Mônica Olender) não assinou a folha de 28 

presença. 29 
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Prof. José Gustavo Francis Abdalla 32 

Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 33 
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