FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
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Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 18 de maio de 2016, quarta-feira, entre 10h30min e
12h30min.
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Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Mônica
Olender (Chefe do DPHT); Professor Ricardo Ferreira Lopes (Chefe do DPRT) Representante
Discente, acadêmico Filipe Oliveira Paiva e, como convidado Prof. Fábio Lima.
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A pauta foi:
1 – Aprovação de ata de reunião (retirado de pauta);
2 – Informações da Direção;
3 – Apresentação do documento da Reitoria com o diagnóstico da UFJF;
4 – Critérios para atendimento às demandas pelo orçamento da FAU;
5 – Troca de localização da secretaria da coordenação de graduação para a sala 108;
6 – Apresentações de demandas da Coordenação de Curso de Arquitetura e
Urbanismo, do DPHT, do DPRT e do CACAU;
7 – Assuntos gerais.
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Pauta 2 - O Diretor expõe sobre a pauta da reunião do Fórum de Diretores, de 16 de
maio, que tratou das questões orçamentárias de obras da exposição da Reitoria
(auditório da Faculdade de Engenharia), em 13 de maio. Informa que um único critério
que é o de priorizar as atividades fins de ensino, pesquisa e extensão diretamente
relacionados ao ensino e/ou pesquisas. Como decorrência desse critério propõe-se
prioridades, resumidamente, a saber: (1) obras que estão inviabilizando o ensino; (2)
itens de capital que geram ônus para a UFJF (ex.: FINEP/CTINFRA); (3) criar tetos para
“pequenas” obras e (4) obras que gerarão economia de custeio para as unidades (ex.:
vídeo conferência).
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Pauta 3 – faz-se um relato da apresentação da Reitoria sobre o orçamento e
diagnóstico de obras da UFJF, trazendo-se a preocupação com o reflexo nas unidades
acadêmicas, entre eles as dificuldades de conseguirmos recursos, tanto para custeio,
quanto para capital:
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Pauta 4 - O critério é fundamentalmente a sala de aula; com as diretrizes prioritárias:
(1) atividades de ensino diretamente associadas às salas de aula; (2) atividades afins
que potencializem a sala de aula (projetos de pesquisas e extensões acadêmicas); (3)
pequenas obras/manutenção da unidade que proporcionem melhorias nas condições
de trabalho; (4) investimentos que trarão redução de custeio para a FAU; (5) questões
de capital (obras que impedem o desenvolvimento das disciplinas; obras que geram
ônus para a FAU e atenção ao parque de informática da unidade) e (6) trabalho dentro
dos limites orçamentários disponíveis para a unidade.
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Pauta 5 – solicitado e aprovado por unanimidade a troca da secretaria do curso de
graduação para a sala 108; com remanejamento do atual núcleo de pesquisa da sala
108 para a 106 e o da atual sala 106, para a sala onde se encontra a secretaria de
graduação até nova análise de espaço físico.
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Pauta 6 – DPRT: (1) Solicita e aprova a progressão dos professore(a)s Emmanuel S.R.
Pedroso, Letícia Zambrano e Sueli Mello Braga. Ressalva-se que a Professora Sueli não
reformulou/reenviou o formulário referente ao período 2013/2015 com as correções
solicitadas pela Chefia do Departamento. (2) Informa o desenvolvimento da pesquisa
do PROEXT no CPS-UFJF, por acordo entre a Coordenadora (Profa. Letícia) e a Direção
do CPS. (3) Informa, caso o professor Fábio assuma a Coordenação de Graduação, os
professores Klaus e Douglas (ou outros indicado pelo DPRT) o substituirão em
disciplinas. (4) ainda não foi proposto o CD01- Projeto de arquitetura e Urbanismo 4.
(5) informa o afastamento do Prof. Emmanuel até 24 de maio de 2016.
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Pauta 6 – DPHT: (1) informa a necessidade de substituição imediata da representação
da Profa. Mônica pela Profa. Letícia, como representante da unidade no CPS. (2) a
Profa. Mônica Olender solicita e tem aprovado, por unanimidade, conforme pedido no
DPHT, entre 11 de julho/2016 até 10 de julho de 2017, o afastamento para
doutoramento na UFBA. (3) requer: (3.1) resoluções na FAU, (3.2) reunião conjunta
para debater o impacto da pós na FAU e em seus departamentos, bem como as
oportunidades no PROAC-FAU.
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Pauta 6 – Coordenação: O prof. Fábio, convidado por estar relacionando as
necessidades da Coordenação de Graduação, informa a necessidade de recompor as
matrizes com ementas e os PPC anteriores ao atual no website da FAU.
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Pauta 6 – CACAU: solicita informações sobre o andamento da sindicância pela
intervenção/instalação na FAU em dezembro de 2014. A Direção informa que o
processo chegou recentemente da AGU e que procurou a Profa. Maria Helena
(presidente da Comissão) no sentido de retomar os trabalhos, mas que está
encontrando dificuldade de remontar a Comissão. Também informa que o processo
não sofre nulidade pelo atraso, conforme despacho dos Procuradores. O Processo
estará à disposição para consulta do CACAU na sala da secretaria da FAU.
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Pauta 7 – O Prof. Fábio informa que estará de férias em Julho, quando participará do
IPHS em Amsterdã.
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A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua
aprovação.
Juiz de Fora, ____ de __________de 2016.

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