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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 22 de março de 2017, quarta-feira, entre 10h e 13h.  2 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane 3 
Tasca; Profa. Ana Barbosa (Chefe do DPHT); Professor Frederico Braida (Chefe do DPRT) e 4 
Coordenador de Graduação Prof. Fábio Lima.  5 

Dado início aos trabalhos: 6 

Foi solicitado, aprovados e incluídos os pontos de pauta: Plano de trabalho para 7 

ementa parlamentar – Margarida Salomão; processos de progressão dos 8 

professores Antônio Colchete e Ana Barbosa e alteração do regime de 9 

trabalho da professora Mariane Unanue. 10 

1 – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião do dia 22 de fevereiro de 11 

2017. 12 

2 – Pautas da Direção da Unidade: 13 

2.1 – Foi recusada, por consenso a proposta de resolução para criar uma 14 

Comissão de Assessoramento para apresentar motivos e apontar critérios 15 

de prioridades para despesas com recursos da FAU, ficando a cargo das 16 

Chefias de departamentos, da Coordenação e do CACAU apresentarem 17 

demandas e critérios para abalizar as decisões da Direção, que, dado ser o 18 

ordenador de despesas, ainda será o responsável por eventuais alterações 19 

na condução dos recursos; 20 

2.2 – (por falha de redação não existe este subitem) 21 

2.3 – Foi aprovado, por unanimidade o encaminhamento do organograma 22 

modificado para votação na Congregação da Unidade; 23 

2.4 – Foi aprovado a elaboração de um texto a ser encaminhado a toda a 24 

comunidade de docentes da FAU convidando os docentes a se inscreverem 25 

e a participarem da votação do representante da Unidade na CPPD/UFJF. 26 

2.5 – Aprovado, por unanimidade, a publicação de Resolução da FAU que 27 

determina prazo para que os departamentos desenvolvam critérios para 28 

aprovação de processos de progressão e promoção e os divulguem no 29 

âmbito da FAU. 30 

2.6 – Informado a solicitações da Comissão de Infraestrutura para dados para 31 

elaboração de quadros e material de identificação de pessoal nos 32 

ambientes da FAU, deliberou-se, por consenso que: nas salas de núcleos só 33 

se deve informar o nome dos núcleos; nas salas docentes e em casos de 34 

não identificação do funcionário usuário da mesma, deve-se deixar em 35 

branco o campo relativo a tal informação. 36 

2.7 – Foi aprovado, por consenso, caso não cause transtornos aos 37 

desenvolvedores e operadores de páginas e web sites já presentes na FAU 38 

que se vincule os links da/na unidade para iniciar com: www.ufjf.br/fau/xx. 39 

2.8 – Foi lido e aprovado o Plano de Trabalho para ementa parlamentar da 40 

Profa. e Depa. Margarida Salomão para concurso de projeto de arquitetura 41 

e urbanismo da FAU-UFJF. 42 

3 –  pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 43 

3.1 – DPHT:  44 

http://www.ufjf.br/fau/xxxxxxxx
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3.1.1 – Relatados e aprovados, por unanimidade, os processos de progressão 45 

funcional (a) de Prof. Associado 3 para PRof. Associado 4 do Prof. Antônio 46 

Colchete e (b) de Profa. Adjunto 1 para Profa. Adjunto 2, bem como de 47 

Profa. Adjunto 2 para Profa. Adjunto 3, configurando duas progressos de 48 

interstícios, da Profa. Ana Barbosa. 49 

3.1.2 – A solicitação em processo de alteração do regime de trabalho da 50 

professora Mariane Unanue, foi retirada do ponto de pauta, pois em 51 

debate do Conselho notou-se a necessidade de se ter manifestação de 52 

interesse semelhante de outros interessados na mesma alteração, ou 53 

outras possíveis de serem solicitadas. 54 

3.1.3 – Informa que estão sendo propostos dois novos laboratórios para a FAU: 55 

(a) laboratórios de técnicas e sistemas construtivos não convencionais na 56 

atualidade e (b) laboratório de documentação da FAU. 57 

3.2 – DPRT:  58 

3.2.1 – Relatou a necessidade de sala para substitutos; 59 

3.2.2 – Propôs e foi aprovado, por consenso, a formulação de agenda para 60 

utilização de salas de reunião e laboratórios do galpão da arquitetura e 61 

urbanismo, observando conflitos de usos recentemente ocorridos. 62 

3.2.3 – Informa que realizou consulta e que há possibilidade e necessidade da 63 

Coordenação de Curso e/ou Colegiado proceder alterações e implementar 64 

as disciplinas de TCC 1 e 2 e até projetos de arquitetura e urbanismo nos 65 

dois departamentos. 66 

3.2.4 – Aponta para a urgência que a FAU tem que ter na elaboração da Tabela 67 

de Avaliação e Critérios para bancas de concurso de professores docentes, 68 

dado que se está na eminência de iniciar um processo para ocupar a vaga 69 

de professor deixada pela vacância do Prof. Jorge Fleury. 70 

3.3 – CACAU – não teve 71 

3.4 – Coordenação de curso – Fábio justifica ausência na próxima reunião por 72 

estar em evento da Coordenação em São Paulo. 73 

4 – Assuntos gerais: (a) Fábio solicita recursos para conserto de equipamento de 74 

informática necessário para as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão na 75 

unidade; (b) em discussão dos presentes, observou-se a necessidade de revisão dos 76 

parâmetros, no sentido de elaborar com parcimônia mais adequada, as avaliações de 77 

estágio probatório por parte das consultas que são realizadas na comunidade da FAU. 78 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 79 

aprovação. 80 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 
 
 

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