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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 2 de julho de 2015, com início às 8h10min  e término 2 

às 10h30min.  3 

Solicitado e aceito a inclusão do ponto de pauta: nova composição para o Núcleo Docente 4 

Estruturante - NDE.  5 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Prof
a
. Luciane 6 

Tasca (Vice-Diretora); Prof. Emmanuel Pedroso (Coordenador do Curso de Graduação em 7 

Arquitetura e Urbanismo); Prof
a
. Mônica Olender (Chefe do DPHT); Professor Fernando Lima 8 

(chefe do DPRT); Representante Discente, acadêmico Filipe Oliveira Paiva. Foi lida e aprovada a 9 

ata da reunião o dia 26 de maio de 2014.  10 

A sequência de pontos de pauta ficou:  11 

1 – Aprovação de ata de reunião de 26 de maio de 2015; 12 

2 – Informações da Direção; 13 

3 – Resultado de consulta aos Departamentos das questões de alteração do Regimento 14 

da UFJF (Proposta de transmissão ao vivo, via internet, das reuniões do CONSU) e CPPD - 15 

Comissão Permanente de Pessoal Docente - para encaminho e votação na reunião do CONSU-16 

UFJF;  17 

4 – Nova composição para o Núcleo Docente Estruturante - NDE 18 

5 - Formação de pauta com reitoria  para reunião em 13 de julho de 2014; 19 

6 – Posição da FAU em relação às obras de reforma e de nova edificação; 20 

7 – Apresentações de demandas do DPHT e do DPRT; 21 

8 – Assuntos gerais. 22 

Os pontos de pauta entraram em discussão e foram deliberados: 23 

(1) aprovada ata por unanimidade. 24 

(2) A direção informa: (a) A presença e apresentação dos novos TAEs da Faculdade: 25 

Cristiana, Paola e Armando, que ocupam respectivamente, a secretaria da Unidade e a 26 

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo: (b) Suspensão da Comissão de 27 

Sindicância durante o período de férias, além da necessidade que se fará de 28 

recomposição de nomes, dado a saída do discente Igor e do Professor Fernando. O 29 

Professor Fernando Lima, referente à sua saída da referida comissão, solicita a palavra 30 

e se pronuncia conforme texto que se segue: 31 

"Gostaria de reforçar, mais uma vez, que não fui o primeiro e nem o segundo 32 

professor da FAU a ser convidado pela direção a participar da referida 33 

comissão. Aceitei o convite, face ao exposto pelo professor Gustavo com relação 34 

às dificuldades que ele vinha enfrentando para compô-la, neste contexto, me 35 

propus a colaborar. Para minha surpresa, uma vez iniciados os depoimentos, foi 36 

levantada a hipótese de que eu poderia ser parcial em meu proceder. Neste 37 

sentido, de maneira a evitar qualquer suspeição sobre a minha conduta bem 38 

como à da comissão, solicitei prontamente à profa. Maria Helena meu 39 

desligamento”. 40 
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(3) A FAU tira a posição por consenso de: ser favorável à transmissão em tempo real a 41 

apenas as reuniões do CONSU, rejeitando a qualquer tipo de transmissão de aulas ou 42 

reuniões especificas das unidades; 43 

(4) aprovado a proposta de alteração da composição do NDE, que passa a ser: o 44 

Coordenador de Curso da Arquitetura e Urbanismo; um representante de cada 45 

departamento da FAU; um representante para a área de tecnologia e outro para a área 46 

de ciências sociais relacionadas ao curso de arquitetura e urbanismo;  47 

(5) a pauta para a reunião com a reitoria ficou com os seguintes pontos: regularização 48 

da FAU no SIORG (Sistemas de Informações Organizacionais da Administração Pública 49 

Federal); Necessidade do orçamento da FAU que visem garantir recursos para (a) 50 

manutenção cotidiana da infraestrutura física existente (iluminação, telefones, 51 

internet, reposição de vidros quebrados, substituição de portas com problemas, etc.), 52 

(b) participação de professores em eventos acadêmico-científicos; (c) viagens técnicas 53 

de disciplinas; (d) troca de todas as chaves da Unidade, (e) instalação de sistema de 54 

segurança e monitoramento por vídeo dos acessos, corredores e nos laboratórios de 55 

informática da Unidade; (f) garantia e urgência na contratação de professores 56 

substitutos para o curso de Arquitetura e Urbanismo, (g) obras de reforma da unidade, 57 

(h) acelerar o processo de instalação do Centro de Documentação e Memória da UFJF, 58 

aprovado como órgão suplementar; 59 

(6) Foi colocado pela Direção, com apoio de membros docentes, diante das 60 

manifestações durante a ocupação da reitoria, onde os estudantes indicaram que a 61 

FAU não teria necessidade de obras, a necessidade urgente de reformas para 62 

adequação da Unidade. Tais reformas serão necessárias para garantir minimamente 63 

três questões: (a) trabalhabilidade administrativa, (b) manutenção corretiva, dado a 64 

insegurança apontada por laudo da UFJF nas instalações dos laboratórios e (c) 65 

adequação às necessidades e humanização das instalações de apoio dos serviços de 66 

limpeza e sanitários da Unidade. Contudo, o CACAU, por meio do representante 67 

discente, entregou um abaixo assinado contrário às mudanças, que segue em anexo à 68 

ata. Ficou-se de estudar a viabilidade de realização de uma assembleia para discutir a 69 

questão. 70 

(7) não foram apresentados nenhuma demanda específica dos departamentos. 71 

(8) Os Professores Fernando Lima, Luciane Tasca e Mônica Olender, comunicam que 72 

estarão de férias, respectivamente, entre: 13/7 a 17/7; 13/7 a 27/7 e 20/7 a 3/8 de 73 

2015. 74 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes. 75 

 

Juiz de Fora, ____  de  __________de 2015. 

 

 

Prof. José Gustavo Francis Abdalla 

Diretor da FAU – SIAPE 0990189 


