
 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

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 

Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1 
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 23 de novembro de 2016, quarta-feira, entre 9h20min 2 
e 12h00min.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane 4 
Tasca (Vice Diretora); Profa. Ana Barbosa (Chefe do DPHT); Professor Frederico Braida (Chefe do 5 
DPRT), Prof. Fábio Martins de Lima (Coordenador – Curso de Arquitetura e Urbanismo) e 6 
Representante Discente Filipe Oliveira Paiva.  7 

A pauta foi: 8 

1 – Aprovada a ata da reunião do Conselho de Unidade realizada no dia 11 de 9 

outubro de 2016. 10 

2 – Aprovado o ad referendum do processo de afastamento para pós-11 

doutoramento na UFRJ do Prof. Antônio Colchete. 12 

3 - Informações e demandas da Direção;  13 

3.1 – A verba de capital foi utilizada em sua totalidade com as seguintes 14 

solicitações de aquisição: 3 aparelhos de ar condicionado para as salas 103, 104 15 

e 105, 20 computadores (aproximadamente) para os laboratórios de informática 16 

(salas 104 e/ou 105), 2 impressoras 3D, 2 impressoras para o DPRT e DPHT, 17 

mesas e armários conforme necessidades da secretaria da unidade, um scanner 18 

de mão de alta resolução, 2 mesas de luz e mesas de desenho conforme 19 

demanda do DPRT (aproximadamente 50);  20 

3.2 – Foi reiterado que o CACAU forneça parecer para anexar como 21 

avaliação dos processos de professores em estágio probatório; 22 

3.3 – A Direção informa que o Fórum de Diretores continua com reuniões 23 

semanais, com preocupações específicas de política da UFJF para verbas de 24 

capital e com relação ao dimensionamento de pessoal, considerando-se a 25 

adoção da flexibilização do trabalho na UFJF;  26 

3.4 – Foi aprovado, por unanimidade, a solicitação no processo do Prof. 27 

José Gustavo Francis Abdalla para promoção para professor titular e da 28 

realização de portaria com a respectiva banca de professores convidados; 29 

3.5 – Solicitação de informe e inclusão em ata do Conselho de Unidade 30 

de e-mails entre a discente Isadora Monteiro e os professores Ricardo Lopes e 31 

Fábio Lima:  32 

O Professor Fábio explicou a questão, que manteve correspondência de 33 

forma usual e com urbanidade sendo que o problema da Isadora foi solucionado. 34 

A aluna foi matriculada em TCC-2. Fábio ainda comunica que informou à discente 35 

que iria lançar a nota e realizar a matrícula em caráter excepcional. Afirma que 36 

se pode notar, pelos e-mails, que a aluna foi tratada com cordialidade em todos 37 

os momentos. 38 

Diante do observado, informa que há necessidade de maior atenção por 39 

parte dos docentes em relação à verificar a situação de matrícula do aluno, não 40 

admitindo orientações com qualquer pendência observada a fim de que não 41 

ocorram novos problemas similares ao o que se teve com a aluna Isadora. Alerta-42 

se que o RAG não prevê a possibilidade de matrícula retroativa. 43 
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Ainda, ficou-se de solicitar esclarecimentos à professora Mônica Olendar 44 

e à própria discente Isadora para saber a situação de não efetivação da matrícula 45 

por conta da conclusão e efetivação anterior de todos os créditos da aluna. 46 

Por fim, quanto à solicitação da aluna de se colocar os e-mails entre a 47 

discente Isadora e o prof. Fábio em anexo à ata, teve-se o seguinte resultado: 3 48 

votos a favor, 2 votos contra e uma abstenção. 49 

3.6 – A decisão dos departamentos em relação à verba parlamentar é 50 

que se realize o concurso, sendo construído internamente o programa de 51 

necessidades. 52 

3.7 – Outros informes. 53 

4 – Apresentações de informações e demandas:  54 

4.1 - Coordenação de Curso de Arquitetura e Urbanismo informa a 55 

consolidação do PP no CDARA para sua efetivação antes do primeiro semestre 56 

de 2017.  57 

4.2 – DPHT – informa a intensão de realizar evento, promovido pela 58 

Professora Mariane Unanue com recursos do SCDP. O Professor Fábio irá 59 

promover um workshop com a Professora Helena da Universidade de Helsinki 60 

em dezembro de 2016. 61 

4.3 – DPRT – informa a disponibilidade das atas do DPRT para consulta 62 

pública;  63 

4.4 – CACAU – informa a dificuldade que os alunos estão em se manter 64 

na UFJF durante a realização da greve;  65 

5 – Assuntos gerais: A professora Luciane Tasca informa questões que levam à 66 

impossibilidade de cancelar suas férias, devidamente acertadas para dezembro de 2016, 67 

solicita que o CACAU leve seu pleito e de outros professores para discutir nas 68 

deliberações de discentes sobre o período de greve. 69 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 70 

aprovação. 71 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2016. 
 

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

 
 
 


