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Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1 
realizada na sala 109 da Unidade, no dia 17 de março de 2015, com início às 16h e término às 2 
20h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane 4 
Tasca (Vice-Diretora); Prof. Emmanuel Pedroso (Coordenador do Curso de Graduação em 5 
Arquitetura e Urbanismo); Profa. Mônica Olender (Chefe do DPHT); Professor Fernando Lima 6 
(chefe do DPRT); Sr. Adriano Dias dos Santos (representante dos TAE’s); Acad. Vitor Caldas 7 
(representante discente). Foi lida e aprovada a ata da reunião o dia 18 de dezembro de 2014.  8 

Solicitados e aceitos as inclusões dos seguintes pontos de pauta: (1) Ofício EMAU, que trata de 9 
oficina de pintura durante a Semana de Arquitetura e Urbanismo da FAU; (2) Processo 10 
23071,002625/2015-62, que se refere a cooperação técnica na área de extensão 11 
Desenvolvimento do projeto “Minicurso para introdução a capacitação em desenvolvimento 12 
de projetos de prevenção e combate a incêndio para discentes do curso de arquitetura e 13 
engenharias”; (3) Eleição de Vice Coordenador do Curso de Graduação em Arquitetura e 14 
urbanismo; (4) Criar Comissão de Revalidação de Diplomas da FAU.  15 

A sequência de pontos de pauta ficou: (1) Ofício EMAU; (2) Aprovação de ata da reunião de 18 16 
de dezembro de 2014; (3) Ad referendos; (4) Processo 23071,002625/2015-62; (5) Eleição de 17 
Vice Coordenador; (6) Aprovar nomes para Comissão de Sindicância relativa à 18 
intervenção/instalação realizado no dia 11 de dezembro de 2014 no galpão da arquitetura e 19 
urbanismo; (7) Apresentações de demandas do DPRT; (8) Apresentações de demandas do 20 
DPHT; (9) reserva de estacionamento para docentes (retirado de pauta pela Direção); (10) 21 
Criar Comissão para revalidar diplomas em arquitetura e urbanismo no âmbito da FAU; (11) 22 
Assuntos gerais.  23 

Em discussão os pontos de pauta: 24 

(1): Foi convidada a discente Carolina da Silva Basílio como representante do EMAU para 25 
explicar a proposta. Aprovado por 6 (seis) votos, com uma abstenção. O local escolhido é a 26 
parede branca do segundo piso (entre o bloco de sanitários e o saguão). O EMAU fica ciente de 27 
que a qualquer momento, com a futura realização de obras no galpão da FAU, será desfeita a 28 
intervenção da oficina de pintura.  29 

 (2): Aprovado por unanimidade. 30 

(3): retirado de pauta pela Direção.  31 

(4): Aprovado por unanimidade. 32 

(5): Não ocorreu votação porque se retirou para cobrar a condução do pleito pela 33 

Comissão de Eleição já existente. Alerta-se para o fato de que a referida Comissão não 34 

contará com os serviços da servidora Sra.  Jussara Fátima de Sá Rodrigues, que está em 35 

processo de aposentadoria.  36 

(6): Não ocorreu votação porque compete ao Diretor da FAU indicar os nomes. Entretanto, a 37 
Direção solicita ao representante discente um discente indicado pelo CACAU. 38 

(7): Solicita a autonomia para formar comissões no âmbito dos Departamentos da FAU, em: 39 
(a): acompanhamento e avaliação de estágio probatório; (b) solicitações de afastamento e 40 
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capacitação de docentes e TAE’s e (c) desenvolvimento de critérios e acompanhamento do 41 
Plano Interno de Trabalho dos docentes. 42 

Em discussão a solicitação 7.a foi retirada para solicitar à Procuradoria esclarecimento 43 

em relação à Portaria 547 de 4 de junho de 2012 no que trata da composição da 44 

comissão de avaliação de estágios probatórios. O item 7.b foi aprovado por consenso, 45 

entretanto depois de o Conselho de Unidade, por meio de reunião extraordinária,  46 

estabelecer critérios gerais a serem considerados no âmbito das comissões 47 

departamentais. O item 7.c foi recusado, por 6 (seis) votos contrários e um a favor, 48 

mantendo-se a atual Comissão do PIT (chefes, subchefes e representantes dos 49 

departamentos) tal qual aprovada pelo Conselho de Unidade em 11 de novembro de 50 

2014. Também ficou previamente marcada uma reunião extraordinária deste Conselho 51 

para discutir o assunto em 28 de Abril de 2015. O Professor Fernando justifica seu voto 52 

contrário pela deliberação do DPRT, sendo este independente de sua opinião sobre a 53 

questão. 54 

(8): solicita: (a) aprovar progressão de do professor Antônio Colchete; (b)aprovação de 55 

afastamentos – processos 23071.002413/2015-85 e 23071.001772/2015-15, 56 

respectivamente, professoras Mariane Unanaue e Raquel Portes; (c) solicitação de 57 

afastamento – processo sem capa, interessado professor Fábio Lima; (d) projetos de 58 

extensão, processos 23071.002455/2015-16 e 23071.002456/2015-61. 59 

Em discussão a solicitação (8.a) foi retirada para consulta ao DPHT.  60 

O item (8.b) foi separado em duas votações, sendo o processo 23071.002413/2015-85 61 

(profa. Mariane Unanue) recusado por 5 (cinco) votos contrários e 2 (duas) abstenções 62 

e o processo 23071.001772/2015-15 (profa. Raquel Portes) aprovado por 4 (quatro) 63 

votos a favor e 2 (dois) contrários, onde ressalva-se, que foi por um ano, a partir da 64 

data solicitada pela proponente, e que o DPHT garante a oferta das disciplinas para tal 65 

afastamento, independente de presença ou não de professor substituto. Prof. 66 

Fernando Lima declara voto a favor por entender ser uma situação especial e pelo 67 

DPHT ter declarado a oferta de disciplinas independente da professora ter um 68 

substituto.  69 

O item (8.c) foi aprovado por 3 (três) votos favoráveis, um contrário e 2 (duas) 70 

abstenções a retirada do processo, para voltar em reunião extraordinária no dia 20 de 71 

março, às 13h, com informações complementares: em relação às três semanas de 72 

aulas, que não deve ultrapassar a 20% (vinte por cento) da carga de aula presencial; ao 73 

programa de aulas referentes aos assuntos de cada aula em plataforma virtual e à 74 

reposição de aulas na forma presencial.  75 

O item (8.d) foi a provado por unanimidade. 76 

(9): retirado de pauta pela Direção. 77 

(10): retirado de pauta pela Coordenação de Curso. 78 

(11): Assuntos Gerais: (a) Vitor: o CACAU está com dificuldades de encaminhamento de 79 

nomes fixos para as reuniões dos Departamentos, por conta dos horários dos alunos. O 80 

Coordenador e os Professores presentes contestaram o problema. (b) Gustavo Abdalla: 81 

(1) O processo de professor convidado - prof. Jorge Arbach está concluído 82 

positivamente e (2) informa a negativa de contratação da professora Bruna. (c) Monica 83 
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informa que ainda está mantendo e-mail para professora Raquel Braga, mas que 84 

retirará de sua lista face a decisão de sua permanência na Faculdade de Engenharia. 85 

(d) Emmanuel informa que as demandas à Coordenação, face a falta de TAE, devem 86 

ser diretamente dirigidas a ele.  87 

Observação: durante o item 8.b o Senhor Adriano, por necessidades pessoais, solicitou retirar-88 
se da reunião, não comprometendo o quórum da mesma. 89 

A ata é lavrada pela Direção que a assina e rubricada pelos presentes no dia da reunião em que 90 
foi aprovada. 91 
 

 
 

Juiz de Fora, 17  de março de 2015. 
 
 
 

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

 

 


