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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 26 de abril 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); Prof. Frederico Braida (Chefe do DPRT); Prof. Fábio 4 
Lima (Coordenador de Graduação); Miriam Dias (representante TAE) e Cyntia Machado 5 
(representante discente).  6 

Dado início aos trabalhos: 7 

1 – Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião do dia 22 de março de 8 

2017. 9 

2 – Foi aprovado, por unanimidade, o ad referendum dado ao processo 10 

3071.003612/2016-91. 11 

3 – Pautas da Direção da Unidade: 12 

3.1 – A Direção informa e solicita ampla divulgação pelos chefes de 13 

departamentos, CACAU e TAEs que está prevista para o dia 17 de maio de 14 

2017 a reunião da Congregação que terá como pontos de pautas: (1) novo 15 

organograma da FAU. 16 

3.2 – Solicitado e aprovado, por unanimidade, a renovação do contrato de 17 

Professor Convidado para o Prof. Jorge Arbach dentro do proposto e 18 

aprovado no DPRT. 19 

3.3 – A Direção informa que a Profa. Mariane Unanue é a representante da FAU 20 

na CPPD e obteve no processo de votação 11 votos a favor e um voto em 21 

branco. 22 

3.4 – Informado estão as despesas em relação à Unidade Orçamentária (UO) e 23 

foi recomendado e acatado pelo Diretor a necessidade de se abrir à 24 

consulta para conhecer a potencial demanda da comunidade da FAU. O 25 

Prof. Fábio colocou a sugestão de que se tenha um caderno associado aos 26 

planos departamentais que inclua as demandas de custos dos 27 

departamentos, bem como os programas e ementas das disciplinas. 28 

3.5 – Foi relatado o resultado de visita técnica junto à CGCO que identificou o 29 

problema administrativo de se ter todas web sites da FAU vinculadas à uma 30 

única página principal de acesso. A Arqa. Miriam indicou que o marketing 31 

de conteúdo pode ser uma boa estratégia para a Unidade, visto que é 32 

múltiplo em plataformas (rede sociais, youtube, web site etc.), o que cria 33 

um fortalecimento da comunicação institucional com público interno 34 

(Discentes, docentes, TAEs e geral da UFJF) e externo (alunos interessados 35 

no curso, arquitetos, entre outros). 36 

3.6 – Os chefes dos departamentos indicaram os professores Fábio Lima e 37 

Fernando Lima, respectivamente do DPHT e DPRT. Tirou-se uma reunião 38 

conjunta dos departamentos para a escolha da representação docente na 39 

comissão do concurso de projetos de arquitetura e urbanismo para a FAU. 40 

4 –  pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 41 

4.1 – Coordenação:  42 

4.1.1 – Informa a consolidação do PPC, com poucos ajustes a serem feitos nos 43 

formulários de alteração de disciplinas. Foi levantado a questão dos pré-44 

requisitos de TCC, assunto que deverá ser observado pelo colegiado. 45 
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4.2 – DPHT:  46 

4.2.1 – Informa que está em curso a elaboração de um plano de capacitação. 47 

4.2.2 – Informa que o CACAU reviu o texto em processo de estágio probatório 48 

da Profa. Mariane Unanue. 49 

4.3 – CACAU – não teve 50 

4.4 – DPRT: 51 

4.4.1 – Informa que está na web site do DPRT os critérios de promoção e 52 

progressão para docentes lotados no departamento e que se acrescenta a 53 

isso os critérios para professores convidados. 54 

4.4.2 – Levanta a necessidade de em reunião de colegiado: (a) rever o horário 55 

das disciplinas do curso a ser proposto para os planos departamentais, no 56 

sentido de se cumprirem acordos anteriores; (b) repensar a distribuição 57 

das disciplinas por entre os dois departamentos para que se possa ofertar 58 

nos dois departamentos, quando for conveniente para eles, ou para a 59 

coordenação, ou para os discentes, como, por exemplo, TCC 1 e 2 e (c) 60 

rediscutir pré-requisitos nos ADs ou CGs para evitar incongruências com o 61 

proposto no PPC do curso.  62 

 63 

4 – Assuntos gerais: (a) Direção – é certa que ocorrerá a redistribuição do Jadir 64 

para a Polícia Federal e (b) Arqta. Miriam – informa a questão da Logomarca, sendo que 65 

o Prof. Frederico Braida informa a este respeito que ele está fazendo uso de uma lógica 66 

institucional a partir da logo da UFJF.   67 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 68 

aprovação. 69 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 
 

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

 


