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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 28 de junho de 2017, quarta-feira, entre 10:30h e 2 
12:45h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Ana 4 
Barbosa (Chefe do DPHT); Miriam Dias (representante TAE) e Luiz Henrique Vergara Marques 5 
(representante discente). Justificaram ausências: (1) Profa. Luciane Tasca encontra-se em licença 6 
maternidade; (2) o Prof. Fábio Lima, está na reunião do COMPUR e (3) o Prof. Frederico Braida, 7 
está com problema de saúde. 8 

Dado início aos trabalhos: 9 

1 – Foram aprovadas, por unanimidade, as atas: (1) reunião ordinária do dia 26 de abril 10 

de 2017 e (2) reunião extraordinária do dia 25 de maio de 2017. 11 

2 – Foram aprovados, por unanimidade, os ad referendos: (1) afastamento do Prof. 12 

Emmanuel para afastamento no exterior; (2) ofício 25/17, de 6 de junho, ao 13 

Magnífico Reitor Prof. Dr. Marcus Vinicius David - indicação da Profa. Leticia 14 

Zambrano como representante da UFJF, por solicitação da reitoria, no Plano 15 

Diretor Participativo de Juiz de Fora; (3) ofício 26/17, de 6 de junho, ao Eng. Luiz 16 

Cezar Falabella (Presidente do COMPUR) - recondução do Prof. Fábio Lima e do 17 

Prof. Gustavo Abdalla, respectivamente, titular e suplente, no COMPUR - Conselho 18 

Municipal de Política Urbana/PJF e (4) solicitação pelo DPRT de abertura de 19 

concurso para professor 40DE. 20 

3 – Foi apresentado o desenho final do organograma da FAU que irá ser disponibilizado 21 

na web site http://www.ufjf.br/fau/estrutura-organizacional/organograma-fau/. 22 

4 – Foi lida a correspondência, datada de 28 de junho de 2017, do Prof. Jorge M.I. 23 

Arbach (em anexo) com a solicitação para que a FAU de autorização ao uso de 24 

uma série de imagens de edificações oriundas de trabalhos desenvolvidos na 25 

Disciplina Técnicas Retrospectivas II e de Bolsa de Treinamento Profissional, 26 

respectivamente, tendo como docente o Prof. Júlio Sampaio e orientador o 27 

próprio Prof. Jorge Arbach. O Conselho de Unidade não viu, por consenso, como 28 

devido a sua tramitação na FAU, dado observar que o fato é regido pela Lei de 29 

Direitos Autorais (Lei n° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998; Lei nº 12.853, de 14 de 30 

Agosto de 2013 e Decreto nº 8.469, de 22 de Junho de 2015), onde se reconhece 31 

que o objeto artístico, incluindo-se obras artísticas, imagens, projetos e desenhos 32 

arquitetônicos, entre outros, bem como as suas reproduções são de propriedades 33 

dos sujeitos que as desenvolveram (os discentes no caso em questão). Entende-se 34 

também, considerados o conjunto de trabalhados objetivamente apresentados 35 

aos conselheiros (canecas, bótons e cartazes) e sem que o Conselho de Unidade 36 

queira fazer qualquer juízo de direito, que tais objetos podem ser observados 37 

como produções derivadas, isto é, constituindo um conjunto de criações 38 

intelectuais novas, resultantes de transformações feitas, tendo-se por base outras 39 

obras originárias. 40 

5 – Apresentado o “Regimento da Comissão Gestora de Laboratórios da Faculdade de 41 

Arquitetura e Urbanismo” (texto em anexo), o mesmo foi aprovado por 3 votos 42 

favoráveis ao texto e 2 abstenções. A Profa. Ana Barbosa justificou sua abstenção 43 

por não o ter posto em discussão no DPHT. A Direção elaborará uma resolução e 44 

fará a sua publicitação na página da FAU.   45 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.853-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.853-2013?OpenDocument
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6 – Pautas da Direção da Unidade: a Direção informa: (1) em um primeiro 46 

levantamento, caso não apareçam demandas espontâneas, urgentes ou 47 

emergenciais, à frente no calendário, muito provavelmente haverá condições de 48 

aprovar as viagens solicitadas pelos docentes; (2) está se prevendo a licitação de 49 

insumos para os LER/GRAF-DI – Laboratório de Expressão e Representação 50 

Gráfica Digital; (3) haverá muito pouco recursos em 2017, comparado a 2016, para 51 

a aquisição com orçamento de capital e (4) solicitará dois períodos de férias no 52 

segundo semestre (um em agosto e outro em outubro), estando já acordado com 53 

o Prof. Mauro que responderá pelo cargo. 54 

7 –  Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 55 

7.1 – Coordenação: não apresentou 56 

7.2 – DPHT: (1) informa que foram elaborados, no âmbito do departamento, os 57 

critérios de capacitação e (2) a professora Fabiana está responsável pela web site 58 

do departamento. 59 

7.3 – CACAU: (1) informa a realização e ida de um número expressivo de alunos ao 60 

EREA que ocorrerá em Campos dos Goytacazes, entre 5 e 8 de setembro, e (2) que 61 

o Centro Acadêmico está com dificuldades de indicar discentes para as inúmeras 62 

representações na FAU por conta da atual grade de horários. 63 

7.4 – DPRT: não apresentou. 64 

8 – Assuntos gerais: não ocorreu. 65 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 66 

aprovação. 67 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2017. 
 

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

 


