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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 19 de setembro de 2017, terça-feira, entre 14:25h e 2 
16:25h.  3 

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

Dado início aos trabalhos: 7 

1 – Foi aprovada, por unanimidade, a ata de 12 de julho de 2017, tendo como adendo 8 

a inclusão as comunicações entre a Coordenação e a Ouvidoria da UFJF. 9 

2 – Ad referendum (1) “Lotação provisória da Profa. Elvira Luiza Arantes Ribeiro 10 

Mancini”, esclarecido foi esclarecido quanto a sua não operabilidade, dado os 11 

novos procedimentos a serem adotado a partir da PROGEPE, foi aprovado por 12 

unanimidade e (2) foi aprovado, por unanimidade, as alterações de membros da 13 

banca do concurso, por impedimento do membros iniciais de participarem do 14 

concurso, sendo que a composição final ficou com os seguintes membros: 15 

Professora Juliane Figueiredo, Prof. Jorge Fleury (UFRJ), Prof. Ramon Silva Carvalho 16 

(UERJ), respectivamente, indicação do DPRT e, os dois outros, indicação do 17 
Conselho de Unidade. 18 

3 – Resultado do processo 23071.006957/2015-16: não foi debatido. 19 

4 – Informações e demandas da Direção: (1) Foi comunicado as datas para o 20 

fechamento do exercício fiscal 2017 na UFJF (22 de setembro para requisições; 20 21 

de outubro para scdp e 12 de dezembro para almoxarifado); (2) ficou acertado que 22 

as novas reuniões ordinárias, do segundo semestre de 2017, do Conselho de 23 

Unidade, estarão previstas para os dias: 26 de outubro, 23 de novembro e 12 de 24 

dezembro; (3) A Direção fez a indicação do Prof. Mauro Campello para responder 25 

pela FAU durante suas férias que ocorrerão entre 3 e 17 de outubro; (4) Tirou-se a 26 

necessidade de esclarecimento sobre a o papel e atuação do representante da FAU 27 

no CECOM/Centro de Conservação da Memória antes da indicação de um nome 28 

para representação da Unidade. 29 

5 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 30 

5.1 – Coordenação: (1) informa que vem enfrentando problemas com o não 31 

oferecimento da disciplina Estudos Ambientais e que levará o problema ao 32 

CONGRADE; (2) considerado o PPC do Curso de Arquitetura e Urbanismo, o texto 33 

deixa explicito que as Disciplinas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo 6 e 7 são 34 

as cont6empladas por consultorias multidisciplinares. 35 

5.2 – DPHT: (1) indica que o Prof. Fábio é quem comporá, pelo departamento, a 36 

Comissão Julgadora para o Concurso de Projeto de Arquitetura e Urbanismo da 37 

FAU, (2) informa que estará promovendo um debate/colóquio técnico na 38 

formação do aluno da FAU. 39 

5.3 – DPRT: (1) aprovado a Promoção de Assistente 2 para Adjunto 1 o Prof. Vinícius 40 

Morais (Processo 23071.016423/2017-60); (2) informa que foi deferido, num 41 

primeiro momento, a vinda da Profa. Elvira Luiza Arantes Ribeiro Mancini e que 42 

aguarda o novo trâmite da PROGEPE; (3) Coloca há 13 candidatos deferidos para o 43 

Concurso de Professor.  44 

5.4 – CACAU: não apresentou. 45 
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6 – Assuntos gerais: (1) Foi colocada que está aberto uma vaga para representação da 46 

arquitetura e urbanismo no Comitê de Pesquisa; (2) que há uma solicitação de 47 

abono de presença para participantes da MAU/EREA; (3) que há a necessidade de 48 

se abrir um debate no sentido de revisão/ construção de um Plano Estratégico 49 

institucional para a FAU, visto que o primeiro visava apenas a criação da unidade e 50 

também de um Plano de Comunicação da FAU, onde surgiu a ideia da revista da 51 

FAU pela coordenação de curso. 52 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 53 

aprovação. 54 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 

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

 

 


