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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 26 de abril de 2018, quinta-feira, entre 14:30h e 2 
17:00h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane 4 
Tasca (Vice-Diretora; Prof. Frederico Braida (Chefe do DPRT); Prof. Profa. Ana Barbosa; TAE 5 
Miriam Dias e discente Augusto Coelho Miranda. O Prof. Fábio Lima teve ausência justificada. 6 

Dado início aos trabalhos: 7 
- Foi solicitado, aprovado por unanimidade, a inclusão como ponto de pauta processo de 8 
promoção de Professor Adjunto 4/categoria C para Professor Titular 1/categoria D da Profa. 9 
Luciane Tasca. 10 

1 – Foi lida e aprovada, por 4 votos a favor e 2 abstenções, a Ata de 27 de março de 2018. 11 

2 – Foi aprovado por unanimidade a solicitação de promoção da Profa. Luciane Tasca.  12 
Tirou-se como procedimentos para os próximos processos de promoção de docentes que se 13 

deve adotar o encaminhamento usual adotado para processos de progressão. 14 

3 – Informações e demandas da Direção: 15 
o Prof. Gustavo Abdalla informa: (1) está em conversas com o IAD e a Faculdade de Engenharia 16 

com relação à possibilidade de se criar um único laboratório de prototipagem para as 3 17 
unidades que, caso a proposta evolua, irá propor um debate interno e uma reunião da 18 
congregação para tirar uma posição institucional sobre a questão; (2) dado a possibilidade 19 
de recebermos nos próximos dias parcela da dotação de recursos de capital, chamou e 20 
ocorreu uma reunião da Comissão de Laboratórios que propõe diversos investimentos 21 
para a FAU (computadores para continua atualização dos laboratórios de informática, 22 
uma fresadora, placas gráficas para potenciar um dos laboratórios para render, 23 
fechaduras eletrônicas, scanner A3, escaninhos de 20 portas para discentes, projetores ou 24 
TV, caixas de ferramentas luxímetros, decibelímetro, termômetros e sonômetro, leitor de 25 
cartões e um drone); (3) assinou na PROGEPE a renovação do contrato de cessão da Profa. 26 
Sueli Mello Braga, por mais um ano, para exercer atividades na UFF e (4) entrou em 27 
contato com a CPPD a respeito de podermos solicitar uma nova eleição de representante 28 
e foi dito que o pleito é possível mediante aprovação em reunião da comissão, mas, por 29 
prudência, considera fazer uma consulta aos departamentos antes de dar 30 
prosseguimento. 31 

4 – Semana de Arquitetura e Urbanismo:  32 
O Prof. Gustavo Abdalla informa que a programação está praticamente fechada e que nos 33 

próximos dias o Prof. Fábio irá divulgar um cronograma de atividades. 34 

5 – Resolução 4: 35 
O professor Gustavo recebeu uma tabela com correções feitas pelo DPRT, que será apreciada 36 

também pelo DPHT e, então, será encaminhada à PROGEPE como errata em relação a 37 
tabela em vigor.  38 

 39 
6 – Semana de Arquitetura e Urbanismo (SAU): foi deliberado, por consenso que ocorrerá 40 

entre os dias 7 e 11 de maio. Vai se solicitar apoio dos departamentos, CACAU e TAEs. 41 
Entre as atividades, está a homenagem à professora Beatriz e buscar-se-á valorizar ex-42 
alunos e escritórios da cidade e região. 43 
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7 – Comissão eleitoral: Aprovado, por unanimidade os nomes da Profa. Elvira Mancine, Prof. 44 
Carlos Eduardo Ribeiro Silveira e Discente Augusto Coelho Miranda.  45 
Informa-se que o calendário eleitoral previsto é: 46 
 47 

14/5/2018 Inscrição Segunda-feira 

15/5/2018 Apresentação de propostas Terça-feira 

16/5/2018 Votação  Quarta-feira 

17/5/2018   Resultado Quinta-feira 

 48 
8 – Apresentações de informações e demandas: 49 
8.1 – Coordenação: não teve. 50 
8.2 – DPRT: não teve.  51 
8.3 – DPHT: em relação à disciplina de caráter extensionista, dado a importância e diversas 52 

possibilidades que a FAU tem de fomentar e promover outras nos mesmos moldes, pede 53 
divulgação explicativa de como se deu o processo junto a PROEX e as entidades parceiras. 54 

8.4 – Representante dos TAEs: vem ocorrendo e participando da Comissão de Acessibilidade e 55 
que esta, em breve, poderá se tornar Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAEI. Neste 56 
sentido, vê a possibilidade de se ter um seminário que discuta o plano de acessibilidade 57 
da UFJF e que a FAU pode ser umas das entidades mais relevantes neste processo.  58 

8.5 – CACAU: solicita ao Prof. Frederico Braida um maior esclarecimento sobre sua posição no 59 
que refere ao uso do saguão da FAU, dado lá ter permanentemente atividades de 60 
promoção do CACAU. O Prof. Frederico responde que o assunto foi exaustivamente 61 
discutido. O Prof. Gustavo indica que isto se refere à naturais conflitos que ocorrem em 62 
relação a espaços de uso múltiplo e que este é um problema complexo, dado o caráter do 63 
lugar, a natureza dos diferentes usuários do galpão e mesmos demandas de espaços na 64 
FAU. 65 

9 – Assuntos gerais: não ocorreram. 66 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua aprovação. 67 
 

Juiz de Fora, ____ de __________de 2018. 
 
 
 
 

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


