
 
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 6 de julho de 2016, quarta-feira, entre 10h15min e 2 
12h30min.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Ana 4 
Barbosa (Chefe em exercício do DPHT); Professor Ricardo Ferreira Lopes (Chefe do DPRT) e 5 
Prof. Fábio Lima (Coordenador de Graduação em Arquitetura e Urbanismo).  6 

A pauta foi: 7 
1 – Aprovação de atas de reuniões; 8 
2 – ad referendos 9 
3 – Informações e demandas da Direção; 10 
4 – Aprovação de promoção da Profa. Sueli (retirado de Pauta) 11 
5 – Apresentações de demandas da Coordenação de Curso de Arquitetura e 12 

Urbanismo, do DPHT, do DPRT e do CACAU; 13 
6 – Assuntos gerais. 14 

Pauta 1 – Aprovado atas das reuniões do Conselho de Unidade dos dias 18 e 20 maio 15 

de 2016. 16 

Pauta 2 – foi aprovada os ad referendos de promoção da Professora Mônica Olender 17 

(processo 010554/2016-52) e do Professor Fernando Lima (Processo ____________ 18 

/2016-_____)  19 

Pauta 3 – (1) O Diretor expõe sobre  a pauta da reunião do Fórum de Diretores, de 4 de 20 

julho, que continuou a tratar das questões orçamentárias e da preocupação com as 21 

datas para as licitações, dado o prazo exíguo para formatar e preparar os termos de 22 

referências nas unidades acadêmicas. (2) Também se tratou do centro de convenções 23 

construído anexo à Faculdade de Medicina, onde se irá propor a aprovação de sua 24 

gestão pela administração da UFJF e não da Faculdade de Medicina. (3) Informa que 25 

teve reunião na PROINFRA, com a Pró Reitora Adjunta Engenheira Janezete Aparecida 26 

Purgato Marques e a Fernanda Tonelli, onde ficou decidido que grande parte das obras 27 

do galpão serão realizadas por meio da própria pro reitoria, o que permitira redução 28 

de valores e não haverá necessidade de licitações. Ficou acertado que teremos as 29 

obras de transferência da coordenação para a sala 108; de instalação do armário 30 

técnico no saguão do galpão e de reforma da sala de corte laser conforme demanda de 31 

segurança e utilização dos equipamentos. Tais obras terão previsão para início em 32 

agosto de 2016. (4) informa que vem trabalhando junto a PROGRAD no sentido de 33 

efetivar a retirada da prova de habilidades específicas para ingresso no curso de 34 

arquitetura e urbanismo, tal qual foi decidido em 7 de agosto de 2015. A este respeito, 35 

o Prof. Fábio Lima, Coordenador de Graduação, coloca, bem como, todos os presentes 36 

reiteram a decisão do Conselho da Unidade de não haver a referida prova de 37 

habilidades para os próximos anos. (5) A Direção alerta que em julho e agosto, vários 38 

TAEs e professores estarão de férias, o que altera a rotina de realização dos serviços 39 

internos. 40 
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Pauta 5 – DPRT: (1) Comunica férias da Chefia, automaticamente assumindo-se o 41 

subchefe. (2) Informa que vem promovendo o debate para eleição para o novo chefe 42 

do DPRT, dado o fim de seu mandato em 17 de outubro de 2016. 43 

Pauta 5 – DPHT: (1) coloca a preocupação para o substituto do professor Fábio da 44 

Coordenação de Curso, dado sua ausência, nas férias, e devido a não se ter um vice-45 

coordenador. Sugere convite dos nomes da Professora Fabiana ou Ernani, para ocupar 46 

o cargo de forma pro tempore. Também sugere que, caso o PPC entre em pauta na 47 

PROGRAD, que se convide o Prof. Emmanuel para a defesa do mesmo, dado seu 48 

conhecimento no desenvolvimento da proposta. (2) Alerta para o memorando de 49 

substituto da Profa. Mônica na chefia do departamento, dado sua saída em 11 de julho 50 

e para evitar problemas no encaminhamento do processo após sua ausência na 51 

unidade. 52 

Pauta 5 – Coordenação: (1) O prof. Fábio informa que vem realizando reuniões 53 

produtivas para o desenvolvimento dos serviços com os TAEs da coordenação. (2) 54 

Informa seu empenho na aprovação da nova matriz, porém para 2017-1. Justifica que  55 

não vê viabilidade de colocá-la em prática no próximo período, observado que há uma 56 

burocracia legal e processual, mesmo após a aprovação pelo CONGRAD. Ainda coloca 57 

que legalmente há datas a serem cumpridas pelos departamentos, as quais afetam 58 

significativamente a confiança do discente na formalização de sua matrícula. (3) 59 

informa que irá lançar as “Quintas ás Cinco”, que é um projeto de palestras mensais, 60 

onde serão convidados, num primeiro momento, ex-alunos para falarem de suas 61 

experiências profissionais. 62 

Pauta 6 – As chefias de ambos os departamentos informam o desconforto com as 63 

manifestações, que, contudo, consideram legitimas, mas pelo fato de não 64 

promoverem um diálogo efetivo, entre quem manifesta e os docentes. Neste caso, o 65 

Prof. Fábio informa que tentou, mas não teve êxito na formação de um jornal mural. A 66 

Direção pronunciou que teve uma reunião com o CACAU onde o tema foi discutido, 67 

sendo que os alunos informaram que o CACAU não tem como controlar e nem o 68 

deseja, pois veem como um ato legítimo e necessário para divulgação de 69 

preocupações dos manifestantes. A direção expos aos discentes a preocupação de que 70 

tais atos não configuram um diálogo da forma como vem sendo realizados, entre eles 71 

não se apresentam os nomes dos manifestantes. A direção considera fundamental 72 

saber o que está dentro de parâmetros possíveis e atrelados à realidade, pois caso 73 

contrário, ocorrerão manifestações inócuas. 74 

 A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 75 

aprovação. 76 
 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2016. 
 
 

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

 


