
 
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) 2102-3403 / r207 

Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1 
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 31 de agosto de 2016, quarta-feira, entre 9h20min e 2 
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 Ricardo Ferreira Lopes 5 
(Chefe do DPRT) e Representante TAE Paolla Jenavain Braga.  6 

A pauta foi: 7 

1 – Aprovação da ata de reunião de 6 de julho de 2016;  8 

2 – Informações e demandas da Direção;  9 

2.1 – Solicitação ao CACAU de nome para recomposição da Comissão de 10 

Sindicância e, assim, reativar seus trabalhos;  11 

2.2 – Solicitação ao CACAU e/ou Coordenação de Graduação da 12 

Arquitetura e Urbanismo Curso de atividades e calendário para a XVIII MAU;  13 

2.3 – Análise dos reflexos na FAU da flexibilização do horário de TAEs 14 

aprovado na última reunião do CONSU;  15 

2.4 – Aprovar proposta de utilização dos recursos de SCDP da FAU;  16 

2.5 – Solicitar a revogação e consequente substituição, em caráter de 17 

urgência, do nome da Profa. Luciane Tasca na PORTARIA No 02/2015 – de 25 de 18 

novembro de 2015. Cria e Designa Membros para a Comissão de Avaliação de 19 

Estágio Probatório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo;  20 

2.6 – Solicitar a aprovação da extensão na FAU, por 18 meses a contar da 21 

data de reunião, ou até uma definição dos procedimentos para promoção à 22 

Classe – E da Carreira Docente (Professor Titular) pela CPPD - Comissão 23 

Permanente de Pessoal Docente da Universidade Federal de Juiz de Fora 24 

[RESOLUÇÃO Nº 01/2015 - Dispõe sobre a Regulamentação Normativa para a 25 

Promoção à Classe – E da Carreira Docente (Professor Titular) ].  26 

3 – Apresentações de informações e demandas:  27 

3.1 - Coordenação de Curso de Arquitetura e Urbanismo;  28 

3.2 - DPHT;  29 

3.3 - DPRT;  30 

3.4 - CACAU;  31 

4 – Assuntos gerais. 32 

Pauta 1 – aprovada, por unanimidade, ata do dia 6 de julho de 2016. 33 

Pauta 2 –  34 

2.1: Aprovado o envio de uma comunicação ao CACAU para indicação de um nome de 35 

estudante, regularmente matriculado na UFJF, para compor a Comissão e, caso não 36 

ocorra o encaminhamento, a Comissão será retomada sem a presença de um discente. 37 

Pauta 2.2: a MAU, segundo informação extraoficial, ocorrerá entre os dias 24 e 28 de 38 

outubro.  39 

Pauta 2.3: O Diretor informa e expõe sobre a resolução para a possibilidade de 40 

flexibilizar o trabalho dos TAE’s nas Unidades Organizacionais da UFJF. Tal resolução foi 41 

aprovada no CONSU, porém ainda está em revisão de texto para a sua publicação pela 42 
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Reitoria. Haverá um formulário, desenvolvido pela PROGEPE, que será encaminhado às 43 

unidades organizacionais para facilitação dos processos de adesão das unidades. Após o 44 

recebimento do formulário, as unidades terão 45 dias para desenvolver seus planos 45 

internos. A Direção sugere não esperar o formulário para iniciar o entendimento de 46 

como se dará na FAU, tais como: estabelecendo os ambientes, justificativas, fluxos e 47 

protocolos de trabalhos. A Profa. Ana alerta para que se tenha lucidez em relação à 48 

questão, pois entende que há uma componente de comprometimento moral associado 49 

à questão. Ricardo sugere uma reunião com os TAE’s para dar início ao processo. A 50 

Direção acata e se prontifica a promover tal reunião. 51 

Pauta 2.4: A Direção informa o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na rubrica SCDP da 52 

matriz orçamentária da FAU. Foi construída uma proposta de consenso de utilização dos 53 

recursos, onde: R$ 3.000,00 ficam com o DPHT, outro igual valor vai para o DPRT, 54 

R$1.500 ficam com a Direção e outro igual valor de R$1.500,00 com a Coordenação de 55 

Curso. A este respeito, a Direção informa que utilizou parte deste recurso, para despesas 56 

de envio da TAE Miriam Dias para o ENEA (São Paulo, SP) e o utilizará para novamente 57 

para o EREA (Vitória, ES), ambos para assegurar a ida e volta de alunos aos encontros de 58 

estudantes e que considerará como despesa da Coordenação de Curso. A proposta 59 

posta em votação foi aceita por unanimidade. 60 

Pauta 2.5: Explicado o problema de estagnação da atual Comissão de Avaliação de 61 

Estágios Probatórios, tirou-se fazer consulta ao DPRT para a possibilidade de indicação 62 

de dois membros para compor a mesma. 63 

Pauta 2.6: colocado que a CPPD-UFJF ainda não opera a questão, a proposta de 64 

prorrogação da Resolução que Dispõe sobre a Regulamentação Normativa para a 65 

Promoção à Classe – E da Carreira Docente (Professor Titular) foi posta em votação e 66 

aprovada por unanimidade. 67 

Pauta 3 –  68 

3.1: retirado de pauta. 69 

Pauta 3.2: a Profa. ANA Barbosa solicita uma revisão na distribuição do ocupação de 70 

gabinetes de professores, dado preocupação das condições de trabalho que ficam 71 

prejudicadas com a presença de dois ou mais professores numa única sala, dificultando 72 

a realização das atividades docentes. Também informa que a Profa. Regina, que substitui 73 

a Profa. Mônica Olender ocupará o gabinete da Profa. Mônica durante seu afastamento 74 

para Doutoramento. 75 

Pauta 3.3: o Prof. Ricardo informa a finalização de seu período na Chefia do DPRT no 76 

próximo dia 17 de outubro. Externaliza a preocupação e os arranjos para manutenção e 77 

contratação de professores substitutos, onde atualmente estão o Prof. Douglas na vaga 78 

do Prof. Fernando e o Prof. Leonardo na vaga da Profa. Sueli. Ainda estão previstos a 79 

saída para doutoramente dele próprio e do Prof. Emmanuel. 80 

Pauta 3.4: retirado de pauta. 81 

Pauta 4 –  82 

(a) A Profa. Luciane tasca informa da exposição a ser realizada em comemoração aos 18 83 

naos do IAB-JF, onde podem ser indicados até 15 trabalhos pela FAU, desde que estejam 84 

relacionados À cidade de Juiz de Fora.  85 
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(b) A Profa. Ana alerta para a representatividade da FAU no COMPAC e que esta se 86 

enquadre na lógica de indicações da Reitoria da UFJF.  87 

 A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 88 

aprovação. 89 

 
Juiz de Fora, ____  de  __________de 2016. 

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

 
 
 
 

 


