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Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1 
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 12 de julho de 2017, quarta-feira, entre 10:30h e 2 
12:45h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Ana 4 
Barbosa (Chefe do DPHT); Miriam Dias (representante TAE); Prof. Frederico Braida; Prof. Fábio 5 
Lima e Paolla Jenevain Braga (TAE convidada). Justifica ausência: Profa. Luciane Tasca. 6 

Dado início aos trabalhos, foi incluído um ponto de pauta, aqui denominado: Ponto 5 - e-mail da 7 
ouvidoria da UFJF para Direção, Chefias e Coordenação de Curso. 8 

1 – Foi aprovada, por unanimidade, a ata de 28 de junho de 2017. 9 

2 – Foi aprovado, por maioria, o quadro de p10 
11 

. Tal quadro será reavaliado pelos departamentos para ajustes 12 

numa futura modificação. 13 

3 – 14 
15 

• 16 
17 

•  18 

• 19 

4 – Foi a20 
21 

. 22 

5 – Sobre as denúncias da ouvidoria, e-mail em anexo: o Professor Fábio esclarece que 23 

são injustificadas as colocações dadas, bem como estar com o termo denúncia, 24 

que está na ordem do dia com RAG e que o currículo é estruturado para o aluno 25 

perfilado; é categórico ao afirmar que há que se responder, com rigor que a 26 

questão requer, a todos os pontos levantados pela ouvidoria, pois a mesma não 27 

deu à Coordenação a chance de expor o seu lado. A TAE Paolla, autorizada pelos 28 

conselheiros, esteve presente  a esta discussão, deu esclarecimentos sobre fatos 29 

que possam ter gerado a denúncia, onde esclareceu o não agravante de 30 

problemas, mas apenas a existência de questões de ordem conjuntural sem 31 

gravidades. Alem disso mostrou que o problema foi localizado em um discente e 32 

que não é a primeira vez que situação semelhante ocorre. A Professora Ana alerta, 33 

para este e qualquer caso, que se deve ter cuidados com tratamentos e 34 

colocações a respeito do funcionamento das coisas em geral e da FAU no 35 

particular, isto é, das organizações internas de departamentos e do consequente 36 

planejamento de atividades de seus professores, pois, sem as pessoas terem a 37 

integralidade dos fatos, corre-se o risco dos ouvintes deturparem realidades dos 38 

acontecimentos e propagarem de maneira errônea os fenômenos cotidianos, 39 

apenas pelo universo do visível de suas universidades possíveis. O Professor Fred 40 

Braida indica a necessidade de um maior engajamento nas relações aluno-41 

professores, pois assim, as questões serão melhor entendidas. Ele também alerta 42 

para o problema de horários, que ainda vê como um ponto a ser debatido e indica 43 

que o Colegiado de Curso, neste caso de horários, é o melhor palco para 44 

desenvolvimento de tal acontecimento. Há que salientar que os professores 45 



 

 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 4ª Plataforma Setor de Tecnologia – Universidade Federal de Juiz de Fora 
Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário – Bairro São Pedro – CEP: 36036-330 – Juiz de Fora – MG. Tel: (32) 2102-3359 

salientaram a relação de trabalho comprometido e eficiente que os TAEs da FAU 46 

têm apresentado. 47 

6 – Pautas da Direção da Unidade: (1) informes sobre as principais questões 48 

relacionadas à compras e (2) deu-se esclarecimentos sobre o Concurso de Projeto 49 

para a FAU;  50 

7 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 51 

7.1 – Coordenação: informa que não ocorreu a reunião do Colegiado, mesmo assim 52 

deu prosseguimento às questões de pré-requisitos; 53 

7.2 – DPHT: (1) recoloca o problema da sala de gabinetes 213, (2) o encerramento da 54 

atual gestão do COMPAC e (3) anuncia um laboratório de documentação. 55 

7.3 – CACAU: não apresentou. 56 

7.4 – DPRT: não apresentou. 57 

8 – Assuntos gerais: não teve. 58 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 59 

aprovação. 60 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 

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

 

 


