
 
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: 36036-900 – Juiz de Fora – MG. Tel: (32) 2102-3359 

Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1 
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 27 de março de 2018, terça-feira, entre 14:30h e 2 
17:50h.  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. Carlos Eduardo Ribeiro 5 
(Subchefe do DPHT); Prof. Fábio Lima e TAE Miriam Dias.  6 

Dado início aos trabalhos: 7 
1 – Foi lida e solicitado incluir na Ata de 8 de março de 2017 o texto da Profa. Ana Barbosa, que 8 

fora enviado por e-mail e é como se segue:  9 
A iniciar pela Linha 29 da minuta passa a ter o seguinte texto: “(L) - A professora Elvira está em 10 

exercício provisório na FAU e foi alocada no DPRT, e a professora Ana lembra que foi 11 
aprovada na reunião anterior do Conselho de Unidade, o acordo para que a professora 12 
dividisse a carga horária de suas atividades didáticas com o DPHT.“ 13 

A iniciar pela Linha 51 da minuta passa a ter o seguinte texto: “A Profa. Ana Barbosa destaca 14 
que a Profa. Raquel Portes foi designada para exercício de atividade em representação à 15 
FAU, e que nesta condição deve ser respeitada. Entendendo que a professora não estava 16 
exercendo trabalho em causa própria e sim institucional. Entende ainda o pleito do Prof. 17 
Fred Braida, e questiona os encaminhamentos realizados, por acreditar que os mesmos 18 
deveriam ser iniciados na FAU, em solução interna em primeiro momento, pelo fato da 19 
professora ser representante da Unidade.” 20 

Em relação ao item (L), o Prof. Frederico informa que ficou acordado uma reunião com os 2 21 
Chefes para aprofundar estudos de carga horária e criar mecanismos de programação 22 
futura entre os departamentos. 23 

Em relação à inclusão à linha 51, Braida coloca que, tal como proposto, o novo texto não 24 
reflete o dito à época da reunião. Ainda acresce que todo os procedimentos dentro e fora 25 
da unidade seguiram os procedimentos esperados dentro da hierarquia para a questão. 26 

Colocado em votação a Ata do dia 8 de fevereiro de 2018, ela foi aprovada por 4 votos, com 27 
um voto contrário e uma abstenção. 28 

 29 
2 – Ad referendum: foi colocado em votação e aprovado por 4 votos, com um voto contrário e 30 

uma abstenção a indicação dos membros da FAU, TAE Miriam Dias e Prof. Emmanuel Pedroso, 31 

para a Comissão de Acessibilidade da UFJF.  32 

3 – Informações e demandas da Direção: 33 

o Prof. Gustavo Abdalla reforça a necessidade de todos da Unidade terem expressa atenção ao 34 
“Manual para solicitação de diárias e passagens no SCDP”, tanto para viagens nacionais, 35 
quanto internacionais, visto que a secretaria da FAU tem tido dificuldades de 36 
encaminhamento das solicitações principalmente por dois motivos (prazos de requisição e 37 
documentação fora da prescrição exigida). O Prof. Fábio Lima explicita sua insatisfação 38 
com a burocracia e entrega uma moção que segue anexo (1) à ata.  39 

 40 
4 – Orçamento:  41 
O Prof. Gustavo Abdalla expõe o debate que ocorrendo entre as Direções e a FAU, que em 42 

resumo apresenta consenso em relação a algumas propostas, tais como: (a) R$500 mil 43 
(custeio adicional) para as Unidades acadêmicas deverão ser divididos proporcionalmente 44 
relação ao valor das matrizes; (b) Aumentar os investimentos na Editora da UFJF; (c) Criar 45 
o Edital para equipamentos para a Extensão; (d) Assegurar que nos Editais de 46 
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equipamentos para Graduação, Pós-Graduação e Extensão constem os seguintes critérios 47 
para submissão dos projetos (o s projetos deverão apresentar os custos de instalação dos 48 
equipamentos quando for o caso; os projetos deverão ser encaminhados com a ciência da 49 
Direção da Unidade Acadêmica e, quando o equipamento exigir instalação, com aval 50 
técnico da PROINFRA, informando que há condições de se efetivar a instalação do 51 
equipamento pleiteado); (e) O Edital de equipamentos da Graduação deverá incluir a 52 
possibilidade de compra de livros; (f) Aumentar o valor do Programa 3 da DRI (Apoio ao 53 
artigo científico). Informou que as Direções que da Economia, ICB, ICH, Arquitetura, 54 
Letras, IAD, Fisioterapia, Medicina, Farmácia e Educação apoiaram o pleito e as Direções 55 
da Educação Física, João XXIII e Serviço Social não tinham tirado uma posição ainda. 56 
Apesar de ser convergente a necessidade de mais recursos de capital para as unidades 57 
Acadêmicas, tem como propostas divergentes as propostas apresentadas pela Farmácia 58 
em relação à da Engenharia. Em linhas gerais, a primeira sugere reduzir recursos de 59 
editais e a segunda propõe substituir orçamento da reserva técnica da Reitoria para 60 
capital das unidades. 61 

O Conselho da Arquitetura entendeu que para a Unidade deve-se seguir o proposto pela Fac. 62 
de Farmácia. 63 

 64 
5 – Matrícula: 65 
O professor Fábio informa que sua dinâmica não segue a do Coordenador anterior. Alerta para 66 

que o aluno é responsável no RAG pela matrícula e que muitas das reclamações não tem 67 
sentido, pois tem prestado assistência a todos de forma virtual, sendo que, quando o 68 
assunto requer sua presença, ele marca horários presenciais com os acadêmicos, além de 69 
reforçar que existe um tutorial no www da Coordenação. Informa que as reclamações 70 
junto a Ouvidoria da UFJF não são pertinentes, visto que todos os problemas de 71 
matrículas foram sanados, à exceção de um caso que é particular. Solicita a inclusão na 72 
ata de alguns e-mails que trocou com alunos (em anexo - 2) e da Direção um documento 73 
oficial da Unidade para a Ouvidoria tratando desta questão de matrículas, que teve o 74 
aceite do Diretor.  75 

Em debate o Conselho de Unidade entendeu que parte dos problemas podem ser evitados 76 
quando os Chefes abrirem o limite de vagas paras as turmas. 77 

 78 
6 – Concurso: A Direção informou que foi aprovado o texto pela Procuradoria da UFJF e que 79 

está resolvendo procedimentos para a liberação dos recursos. 80 
 81 
7 – Calendário: foi aprovado por consenso o calendário abaixo: 82 
 83 

Abril  26 Quinta-feira 

Maio  24 Quinta-feira 

Junho 28 Quinta-feira 

Agosto  16 Quinta-feira 

 84 
8 – Semana de Arquitetura e Urbanismo (SAU): foi deliberado, por consenso que ocorrerá 85 

entre os dias 7 e 11 de maio. Vai se solicitar apoio dos departamentos, CACAU e TAEs. 86 
Entre as atividades, está a homenagem à professora Beatriz e buscar-se-á valorizar ex-87 
alunos e escritórios da cidade e região. 88 

 89 
9 – Apresentações de informações e demandas: 90 
9.1 – Coordenação: não teve. 91 
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5.2 – DPRT: (1) informa a preocupação com a falta de representante da FAU na CPPD e reclama 92 
do pouco empenho da Direção. (2) lembra da homenagem à professora Beatriz que está 93 
marcada para início de abril e que há que se consultar tal transferência para a data 94 
sugerida para a SAU. (3) informa que solicitou processo para Professor Substituto para a 95 
Profa. Juliane, mas foi recusado por não ser professora atuante na pós-graduação. (4) 96 
solicita à Direção convocar reunião com as Chefias dos Departamentos da FAU para tratar 97 
(a) carga horária e (b) situação da Profa. Elvira. (5) está preocupado com a organização 98 
dos espaços da FAU, pois vê problemas ocorrerem como: (a) usos do saguão que são 99 
incômodos aos membros da FAU e solicitou que a Comissão de infraestrutura trata-se da 100 
questão do saguão, (b) problema recente de abertura de laboratórios e (c) a demanda do 101 
DPRT de que não devem ter aulas na sala de reuniões. Suscitado o debate, para o tema (a) 102 
a Direção entendeu que a questão ultrapassa a capacidade da Comissão de tratar o 103 
problema, visto que há uma complexidade que envolve diferentes atores e com posições 104 
distintas, diante disso a Direção sugeriu que tal assunto venha a ser discutido na nossa 105 
maior instância (Congregação da Unidade), para o tema (b) o Prof. Gustavo disse que 106 
ocorreu uma falha realmente grave, porém incomum, dado observar um bom controle 107 
das chaves por parte da secretaria e para o tema (c) o Prof. Fábio explicou que ocorreram 108 
aulas de reposição da disciplina Técnicas 2 e algumas aulas em caráter esporádico e a 109 
Direção informou que que está reafirmado a decisão anterior do Conselho de Unidade 110 
que a sala de reuniões não é lugar para aulas, como também as salas 111 e 112 tem como 111 
prioridades as atividades fins delas (aulas e as atividades dos laboratórios). (6) Informa 112 
que atendeu a ouvidoria em relação às ementas, após ter tido conversa com Cassiano da 113 
PROGRAD, que ele entendeu que compete ao atual DPRT fazer as ementas do antigo DAU. 114 
(7) Está no aguardo das ementas de TCC1 e estágio.  115 

5.3 – DPHT: (1) não teve. 116 
5.4 – Representante dos TAEs: (1) informa que poderão colaborar com um ciclo de palestras na 117 

SAU; (2) informa que a presença dos TAEs no conselho é um processo que está em 118 
construção e que, por este motivo, não tem apresentado mais demandas ao Conselho e 119 
(3) informa que a Comissão de Acessibilidade tende a se tornar um Núcleo em 120 
Acessibilidade com a presença de várias áreas do conhecimento que apresentam 121 
expertises para o assunto.  122 

5.5 – CACAU: não estava presente. 123 
6 – Assuntos gerais: não ocorreram. 124 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua aprovação. 125 
 

Juiz de Fora, ____ de __________de 2017. 
 
 

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


