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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 23 de maio de 2018, terça-feira, entre 14:00h e 18:00h.  2 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Prof. Klaus A. 3 
Chaves (Subchefe do DPRT); Prof. Profa. Ana Barbosa; Prof. Antônio Agenor Barbosa (Vice 4 
Coordenador de Graduação) e discente Augusto Coelho Miranda. O Prof. Fábio Lima esteve 5 
presente no início da reunião, mas, com compromissos na PROGRAD, precisou se ausentar e foi 6 
substituído pelo Vice Coordenador de Graduação. A TAE Miriam Dias e a Profa. Luciane Tasca 7 
tiveram ausências justificadas. 8 

O discente Cleyton L. da S. Rosa, solicitou acompanhar como ouvinte a reunião, a Direção 9 
colocou em votação para os demais presentes e, por unanimidade, foi aprovado. 10 

Dado início aos trabalhos: 11 

1 – Foi lida e aprovada, por unanimidade, a Ata de 26 de abril de 2018. 12 

2 – O prof. Fábio solicita a palavra, pede inversão de ponto de pauta, dado sua necessidade de 13 
retirar-se por ter compromissos na PROGRAD, o que foi aprovado por aclamação e informa: (a) 14 
A possibilidade de encaminhamento de dois trabalhos para o concurso Urban21; (b) solicita que 15 
se altere a chamada do item 2.6: onde se lê “esclarecimentos do Prof. Fábio sobre a performance 16 
durante a SAU”, para “relato sobre a SAU”; (c) Informa que SAU ocorreu onde se teve como 17 
atividade os murais no terceiro pavimento do Edifício Itamar Franco e também no saguão do 18 
galpão da FAU, que são questões que envolvem ideologias para apropriações de ambientes na 19 
linha provocativa que tem como referência a “Experiência 3” do artista Flávio de Carvalho. Ainda 20 
informa que respondeu à ouvidoria, quando reafirma que trata todos de forma autêntica, firme 21 
e com ironia. O Prof. Gustavo adverte o Prof. Fábio que, independente do que tenha proposto, 22 
em relação à utilização do material do patrimônio público, esperava-se zelo que não parece ter 23 
ocorrido, dado registros por fotos com usos indevidos de uma das mesas adquiridas pela UFJF 24 
para a FAU. A Profa. Ana também observa a necessidade do referido cuidado, não apenas ao 25 
patrimônio físico, mas em relação aos outros atores quando se trata da intervenção no Ed. 26 
Itamar Franco. O discente Cleyton, solicita e lhe é concedida a palavra pelos Membros do 27 
Conselho. Ele clama por uma preocupação e uma necessidade de evitar que ocorram ruídos com 28 
a imagem institucional da FAU e da UFJF. Klaus sugere que se estabeleça um debate ampliado 29 
sobre tais ações e exemplifica que viu atos similares ocorrerem na Columbia University, porém, 30 
após a conclusão das obras, elas são desfeitas e os substratos que são regulares e novamente 31 
demarcados e ofertados para novas proposições.  32 

3 – Informações e demandas da Direção: 33 
o Prof. Gustavo Abdalla informa: (1) a FAU recebeu e distribuiu o formulário com convite para 34 

inscrição de um trabalho de aluno(s) para participar do ArchiPrix que ocorrerá em 35 
Santiago no Chile, em 2019; (2) que realizou despesas de custeio e scdp, no primeiro 36 
semestre, que praticamente atendeu a todos os pedidos de visitas técnicas para 37 
disciplinas, contudo observou que os recursos estão praticamente esgotados, pois há 38 
reserva para manter o almoxarifado da FAU, além disso observou que a administração 39 
central da UFJF recolheu, sem conhecimento e justificativa, a quantia de 10 mil reais, 40 
aproximadamente, das verbas de custeio da base da UO da FAU, também informa que já 41 
está em busca de entender o ocorrido; (3) o resultado da eleição para Vice Coordenação 42 
de Graduação que assegurou 39,7% em 50% de votos sim dos discentes e 32,1% em 50% 43 
de votos sim dos docentes ao Professor Antônio Agenor Barbosa; (4) que a Comissão 44 
Organizadora da Licitação na modalidade Concurso para o projeto básico da futura 45 
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edificação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo suspendeu o edital do mesmo, por 46 
considerações, principalmente por parte do CAU, sobre a Etapa Final do mesmo. Também 47 
informa que para esta finalidade teve-se uma reunião entre a Comissão Organizadora e 48 
representantes do Colégio de Entidades do CAU-MG (AsBEA, Sindicato de Arquitetos de 49 
Minas Gerais e IAB-MG); (5) A Direção solicitou aos Departamentos, aos TAEs e ao CACAU 50 
que indiquem nomes para formar uma Comissão Eleitoral para eleição de Direção da FAU 51 
em outubro de 2018. 52 

Obs.: como foi acordado, durante a fala com a presença do Prof. Fábio ficou tratado o item 2.6 53 
do memorando 8/18. 54 

4 – Solicitação de prorrogação do afastamento para doutoramento da Profa. Mônica Olender:  55 
O Prof. Gustavo Abdalla leu a carta datada de 17 de maio de 2018 encaminhada à Direção, 56 

onde a Professora expõe os motivos e solicita ao Conselho de Unidade que proceda a 57 
análise e votação da prorrogação de seu afastamento. Diante da argumentação no 58 
conteúdo da carta de que o DPHT não votou o mérito da questão, levantou-se uma 59 
questão de ordem, isto é, que o processo volte ao Departamento para que este realize o 60 
voto de mérito do problema. Posta em votação a referida questão, esta obteve 3 votos a 61 
favor, uma abstenção e um voto contrário. 62 

5 – Apresentações de informações e demandas: 63 
5.1 – Coordenação: informa que solicitará mais um professor para a disciplina estágio 64 

supervisionado. 65 
5.2 – DPRT: não teve.  66 
5.3 – DPHT: ocorrerá no início de junho a eleição para Chefe do Departamento. 67 
5.4 – Representante dos TAEs: não estava presente.  68 
5.5 – CACAU: (1) apresenta números significativos de participação na atividade do EMAU/SAU 69 

e procede leitura de manifesto público intitulado “Vamos precisar de uma receita de 70 
bolo?” (em anexo), aprovado por unanimidade em assembleia com 121 alunos, que 71 
responde à inquietações e risco de censura por parte da Direção da Faculdade de 72 
Engenharia sobre atividade da SAL de pintura de paredes do terceiro pavimento do Ed. 73 
Itamar Franco e (2) informa que estão com novas coordenações. 74 

6 – Assuntos gerais: não ocorreram. 75 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua aprovação. 76 
 

Juiz de Fora, ____ de __________de 2018. 
 
 
 
 

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