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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 23 de novembro de 2017, quinta-feira, entre 14:30h e 2 
17:20h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Ana 4 
Barbosa (Chefe do DPHT); Prof. Klaus Chaves (Subchefe do DPRT), Prof. Fábio Lima (Coordenação 5 
de Curso), Augusto Coelho Miranda (CACAU) e TAE Miriam Dias. Justifica ausência: Profa. Luciane 6 
Tasca. 7 

Dado início aos trabalhos: 8 

1 – lidas e aprovadas as atas das reuniões dos dias 19 de setembro e 26 de outubro de 9 

2017. 10 

2 – Informes: 11 

2.1: foi informado que o Fórum de Diretores tem debatido principalmente a questão 12 

da proposta de resolução que autoriza professores a migrarem para o regime de 40 13 

horas, sem dedicação exclusiva por um período de até 8 anos.  14 

2.2: Foi dito do atraso na Publicação do Concurso de Projeto da FAU, sendo que o 15 

processo ainda se encontra para análise da Procuradoria Geral na UFJF. 16 

2.3: foi informado que haverá uma assinatura de convênio entre a UFJF/FAU, a 17 

Frente Nacional de Prefeitos e a WRI-Brasil em Recife, no dia 27 de novembro.  18 

2.4: Há em curso uma solicitação de tombamentos de aproximadamente 50 19 

residências no Poço Rico, aonde a FAU está sendo cobrada de uma posição. A 20 

Direção entrou em contato com o Prof. Jorge Arbach e também com a Profa. 21 

Raquel Portes, bem como com o Prof. Marcos Olender, para ter maiores 22 

esclarecimentos em relação a questão. O Processo teve início em 2015. O Prof. 23 

Fábio sugere que se proponha uma ADE para a região. A profa. Ana indica que 24 

devemos nos ater ao que consta no processo e devemos articular uma ampla 25 

comissão com outros membros da UFJF que possam ter interesse na questão. 26 

3 – Critérios definição das bolsas de monitoria da FAU:  27 

3.1 - Tirou-se, por consenso, ter uma divisão de igual número de horas bolsas por 28 

departamento, isto é, entre 11 a 22 bolsistas, respectivamente, considerando-se 29 

de 12 ou 6 horas por bolsa.  30 

3.2 - Neste contexto, foi aprovado, por maioria, com 2 abstenções, que fica a 31 

cargo da Comissão de Laboratórios estabelecer um livro-controle de registro de 32 

usuários, no sentido de organizar e atribuir aos mesmos a responsabilidade pelo 33 

bom uso do espaço e equipamentos, assim sendo, fica assegurado a acessibilidade 34 

aos estudantes da FAU destes lugares, resguardadas o atendimento ao regimento 35 

da referida Comissão e os critérios de prioridades de aulas, bolsas de monitorias e 36 

outras e trabalhos programados previamente, bem como uma prioridade ao ciclo 37 

fundamental do curso de arquitetura e urbanismo.  38 

4 – Medalha JK: indicação, por maioria, com uma abstenção, o nome do ex-professor 39 

Hélio Novak para o ano de 2017, por, entre outros aspectos, ter sido o primeiro 40 

professor contratado efetivamente para o Curso de Arquitetura e Urbanismo da 41 

UFJF, por ter prestado grande contribuição ao ensino e também pelas realizações de 42 

trabalhos de pesquisas e extensões universitária.  43 

5 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 44 

5.1 – Coordenação: (a) Até 8 de dezembro, propor eu os TCCs tenham crédito para os 45 

professores, como ocorrem em outros cursos da UFJF. (b) As disciplinas dos 46 



 
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 

departamentos estão aprovadas, mas há alguns ajustes de formulários a serem 47 

feito. (c) Há que se discutir nos departamentos a questão das equivalências de 48 

estágios para os trabalhos de IC, monitorias e extensões, sabido que não 49 

compõem as diretrizes nacional do CAU. 50 

5.2 – DPHT: não teve. 51 

5.3 – DPRT: não teve.  52 

5.4 – Representante dos TAEs: (a) formaram, no âmbito da FAU, 2 grupos estudos  53 

(eficiência energética e ecologia sonora). (b) A Arquiteta Miriam propôs um TP, 54 

onde, entre as atividades, está participar de curso de etiquetagem para 55 

credenciamento de laboratórios na Eletrobras. 56 

5.4 – CACAU: não teve. 57 

6 – Assuntos gerais: (a) Há que se discutir, junto aos departamentos, o PPC da 58 

arquitetura e urbanismo, no que é relativo às consultorias multidisciplinares, com 59 

vista a abrir um ponto de pauta específico em reunião de Conselho de Unidade e 60 

também colegiado de curso. (b) há que se rever a Resolução 4 da FAU. 61 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 62 

aprovação. 63 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 

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

 

 


