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

Urbanismo, realizada na sala 107 da Unidade, no dia 12 de dezembro de 2017, terça-2 

feira, entre 14:30h e 16:30h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. 4 

Ana Barbosa (Chefe do DPHT); Prof. Klaus Chaves (Subchefe do DPRT). e Prof. Fábio 5 

Lima. Ausência justificada da Profa. Luciane Tasca. 6 

Dado início aos trabalhos: 7 

1 – Foi lida e aprovada a Ata de 23 de novembro de 2017 com as seguintes alterações: 8 

(a) Supressão da frase que se inicia na linha 24 e termina na linha 26 e Inclusão da 9 

fala da professora Ana, como se segue: a Profa. Ana indica e que deverá ser 10 

observado o que o PDP em discussão na CMJF prevê para esta questão de 11 

maneira a fortalecer o pleito. 12 

(b) Linha 20: substitui “aonde” por “onde” 13 

(c) Linha 45: suprime a palavra “eu” e inclui no lugar “que” 14 

2 – Informações e demandas da Direção: (1) A resolução para cursos de 15 

especializações, que estava na pauta do CONSU, foi suspensa e retornará em abril 16 

de 2018; (2) a FAU foi convidada a participar da audiência pública na CMJF que 17 

tem como tema o tombamento de imóveis no bairro Poço Rico; (3) As bolsas de 18 

monitoria já estão publicadas, conforme ordem estabelecida por este Conselho de 19 

Unidade; (4) ainda não estão publicadas, apesar de já sabermos que ocorreu a 20 

reunião para esta finalidade, tendo a Profa. Raquel Portes como nossa 21 

representante no Comitê de Ciências Sociais Aplicadas; (5) a Homologação do 22 

Concurso de Projeto para a nova FAU ainda está na procuradoria federal na UFJF; 23 

(6) foi aprovado a flexibilização da jornada dos TAEs com FGs por inclusão na 24 

resolução relacionada ao caso no CONSU; (7) está no gabinete da pró-reitora Kátia 25 

(PROGEPE) o processo para homologação do resultado do concurso de professor 26 

efetivo para o DPRT, sem definição prevista para o recurso imposto ao processo e 27 

(8) a Direção informa seu período de férias, entre 15 de dezembro de 2017 até 14 28 

de janeiro de 2018, sendo que o Prof. Mauro responderá pela Direção neste 29 

período. 30 

3 – A Direção propôs o fechamento da Unidade entre 22 de dezembro de 2017 até 2 31 

de janeiro 2018, sendo que por proposição do conselheiro Prof. Fábio, foi 32 

aprovado por 3 votos a favor e um contra a data de 23 de dezembro de 2017 a 5 33 

de janeiro de 2018. 34 

4 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 35 

4.1 – Coordenação: (1) Informa a importância do acervo do Prof. Filósofo Moacyr 36 

Laterza, já falecido e ex-professor da UFMG,  atuou nas áreas de estética e História 37 

da Arte, doado a Faculdade; (2) encaminha formulários de disciplinas aos Chefes 38 

para assinaturas e eventuais correções e complementos; (3) Informa que o CRITT 39 

solicitou à Coordenação um apoio técnico do curso para trabalho com projetos de 40 

“arquitetura inteligente” e (4) entrega manifesto intitulado “Manifesto pela 41 

Cultura Brasileira” (em anexo). O documento trata das ações e atividades de um 42 

grupo de capoeira que são organizadas por um projeto de extensão por ele 43 

orientado, bem como faz parte dos trabalhos do núcleo de pesquisa Urbanismo, 44 
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MG. O grupo é constituído com alunos de diferentes cursos, inclusive das 45 

engenharias. Assim, o grupo é uma atividade regular de caráter cultural que vai 46 

além da dimensão geométrica e das questões de natureza física das edificações, 47 

dado que impõe apropriações do espaço através de movimentos corporais que 48 

são orientados pelo ritmo musical de vozes e equipamentos. Diante das 49 

características do projeto, o Prof. Fábio sugere um diálogo com a faculdade de 50 

engenharia para criar soluções e evitar novas reclamações. Por exemplos: 51 

trabalhar propostas acústicas que possam ser elaboradas em conjunto entre 52 

arquitetos e engenheiros ou se ter uma agenda das atividades divulgadas nas 53 

faculdades. 54 

4.2 – DPHT: (1) Observa a necessidade de escolha de vices – representações nos 55 

diversos organismos onde a FAU participa com representações, dado, por 56 

exemplo, o caso da Profa. Mariane Unanue que terá conflito de horários entre as 57 

aulas de 2018/1 e os dias de reuniões da CPPD. Neste entendimento o Prof. Fábio 58 

também salienta o problema da vice coordenação que está em aberto até hoje. 59 

4.3 – DPRT: não há.  60 

7.4 – Representante dos TAEs: não estava presente. 61 

7.4 – CACAU: não estava presente. 62 

6 – Assuntos gerais: não ocorreram. 63 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 64 

aprovação. 65 

 
Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 

 
 

Prof. José Gustavo Francis Abdalla 
Diretor da FAU – SIAPE 0990189 

 


