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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 outubro de 2017, quinta-feira, entre 14:30h e 2 
17:00h.  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) e TAE Miriam Dias. Justifica 5 
ausência: Prof. Fábio Lima e Profa. Luciane Tasca. 6 

Dado início aos trabalhos: 7 

1 – Foi solicitado e aprovado por unanimidade a inclusão de três pontos de pauta: (1) 8 

Correção na Tabela 2 da Resolução 4 da FAU de 12 de Julho de 2017; (2) Processo 9 

de redistribuição da Professora Gisele da UFRJ para a UFJF e (3) Resultado do 10 

Processo 23071.006957/2015-16. 11 

2 – Foi retirado o ponto de pauta aprovação de ata do Conselho de Unidade de 19 de 12 

setembro de 2017. 13 

3 – Ad referendum (1) Promoção do Prof. Klaus – aprovado por unanimidade. 14 

4 – Aberto a discussão sobre a Alteração da Tabela 2 da Resolução 4/17 da FAU, o Prof. 15 

Gustavo expõe que o motivo de tal proposição se deu diante da observação do 16 

recurso impetrado pela candidata Aline Calazans que aponta, entre outros 17 

aspectos, um erro de origem na pontuação da referida tabela que deveria somar 18 

neste subtotal 2, mas apenas 1,5 (ver a resolução em anexo a ata). Foi proposto e 19 

recusado pela maioria a formulação de uma resolução 5, contemplando a 20 

alteração, por regra de três, na coluna pontuação máxima e proporcionalmente a 21 

cada grupo de descrição. Foi proposto e aprovado por unanimidade, o 22 

encaminhamento aos departamentos da revisão da tabela para que se substitua a 23 

resolução 4 na integra.  24 

5 – O processo de redistribuição da professora Gisele da UFJF para a UFJF deverá ser 25 

encaminhado aos departamentos para suas análises e avaliações de viabilidade e 26 

aceite da solicitação. 27 

6 – Foi lido o resultado da Comissão de Sindicância do Processo 23071.006957/2015-28 

16 e aceito, por unanimidade o arquivamento da mesma. 29 

6 – Informações e demandas da Direção: (1) Se fez a comunicação de férias da Direção 30 

entre 15 de dezembro de 2017 e 14 de janeiro de 2018 e a indicação do Prof. Mauro 31 

Campello para responder pela FAU durante o referido período; (2) foi comunicado 32 

que o Fórum de Diretores está debatendo a resolução de T40 e que assim que 33 

estiver previsto uma proposição trará as propostas a FAU; (3) foi colocado que a 34 

representação da FAU no CECOM/Centro de Conservação e Memória da UFJF 35 

carece de um nome, mas que também há incerteza do papel deste representante lá. 36 

7 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 37 

7.1 – Coordenação: não estava presente. 38 

7.2 – DPHT: (1) Propõe uma “comissão interna de apoio” ao representante 39 

institucional (Prof. Fred Halfeld) para debater as demandas do Conselho Municipal 40 

de Preservação do Patrimônio Cultural – COMPPAC. O Prof. Klaus argumentou que 41 

o DPRT entendeu que não seria o momento para propor mais uma comissão aos 42 

docentes da FAU. Teve-se a proposta e que foi aceita por maioria de existência de 43 

uma comissão para tal finalidade, contudo sem membros fixos, onde a convocação 44 

se dê por chamada aberta aos interessados. (2) Solicita que ao chegar o processo 45 
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da Profa. Elvira, que levem em consideração sua lotação no DPHT e (3) coloca a 46 

preocupação com a continuidade das atividades de gabinete da Profa. Raquel 47 

Braga no galpão da FAU. 48 

7.3 – DPRT: não há.  49 

7.4 – Representante dos TAEs: A Arqta. Miriam coloca o sucesso do evento intitulado 50 

“2º Ciclo de Palestras em Conforto e Sustentabilidade” e informa o convite para 51 

que se realize em outras faculdades da cidade. 52 

7.4 – CACAU: não estava presente. 53 

6 – Assuntos gerais: não teve. 54 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 55 

aprovação. 56 

 
Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 

 
 

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

 

 


