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Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e 1 

Urbanismo, realizada na sala 107 da Unidade, no dia 8 de fevereiro de 2018, quinta-2 

feira, entre 10:50h e 13:30h.  3 

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. 4 

Ana Barbosa (Chefe do DPHT); Prof. Frederico Braida (Chefe do DPRT). e Prof. Fábio 5 

Lima e TAE Miriam Dias. Ausência justificada da Profa. Luciane Tasca. 6 

Dado início aos trabalhos: 7 

1 – Foi lida e aprovada a Ata de 12 de dezembro de 2017. 8 
2 – Informações e demandas da Direção: 9 

(A) Mudança para 20 de fevereiro para entrega do formulário rh410 (flexibilização);  10 

(B) início do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – na UFJF com a realização de um 11 

curso para TAEs das unidades sobre o funcionamento do SEI;  12 

(C) o funcionário Nilton teve um acidente e está afastado pelo SIAS;  13 

(D) está na SRI um convênio entre a FAU-UFJF e a FAU-ULisboa;  14 

(E) o Prof. Gustavo Abdalla fará parte de uma sindicância relacionada ao ICB, por meio de 15 

portaria a ser publicada pela Reitoria;  16 

(F) a Profa. Raquel Braga desocupou seu posto de trabalho no gabinete 213, que será 17 

ocupado pela Profa. Juliana Simili;  18 

(G) o Prof. Pedro Janeiro da ULisboa estará em Juiz de Fora para a aula inaugural no dia 12 19 

de março de 2018;  20 

(H) foi realizada a manutenção da máquina de corte – laser, estão sendo procedidos 21 

ajustes nas salas de aulas do Ed. Itamar Franco onde serão substituídos três projetores 22 

, também chegaram cinco computadores que irão para o laboratório de informática do 23 

galpão da arquitetura e urbanismo;  24 

(I) foi dado autorização para alunos da engenharia utilizarem as impressoras 3D para 25 

construírem um robô que utilizarão para competição ;  26 

(J) a Facom está disponibilizado a interessados duas mesas de som (48 e 24 canais);  27 

(K) foi concluída a UGR da FAU e  28 

(L) A professora Elvira está em exercício provisório na FAU e foi alocada no DPRT; 29 

(M) O professor Gustavo coloca que recebeu um e-mail do Prof. Fred Braida endereçado a 30 

Direção com reclamações sobre distribuição de bolsas de TP-2018 na FAU e aponta, 31 

aqui resumidamente, os seguintes aspectos: (1) falta de explicações sobre critérios de 32 

distribuição das mesmas pelo Comitê de Ciências Sociais Aplicadas, (2) não 33 

apresentação da listagem individual de votos, (3) falta de justificativa para o número 34 

diferenciado de bolsas, porque alguns professores recebam mais bolsas do que outros 35 

e alguns professores e uma TAE não foram contemplados no âmbito da FAU, (4) 36 

justificativas em relação ao seus projetos que, mesmo com mérito, apenas o projeto 37 

intitulado "Arquitetura e comércio em Juiz de Fora" foi contemplado com bolsa, (5) 38 

pergunta como foi compreendido o termo “continuidade de projeto”, no âmbito da 39 

FAU e do próprio Comitê, sabido que a nossa representante Profa. Raquel Portes disse 40 

ser este um dos critérios de análise e (6) falta de clareza em relação à ficha quanto a 41 

ordem dos nomes como equivalente à ordem de propositores dos projetos (primeiro 42 
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nome ser o principal membro da equipe e mentor do projeto). O prof. Gustavo 43 

informa que se sente corresponsável com todo o processo, por estar na Direção e 44 

também indicar a representação no Comitê, entende que a Profa. Raquel Portes 45 

cumpriu legitimamente o pleito a ela solicitado, também entende as reclamações 46 

como uma questão de defesa profissional das atividades que o Prof. Frederico Braida 47 

desenvolve e não vê nenhum problema de relacionamento pessoal, ainda observa que 48 

irá sugerir outra forma de encaminhamento para a questão da representação em 49 

2018, sendo que deverá propor para que em agosto se faça o debate e a escolha de 50 

nossa representação no Comitê. A Profa. Ana Barbosa vê legitimidade da Profa. Raquel 51 

Portes nesta representação e entende o pleito do Prof. Fred Braida, mas discorda da 52 

maneira como está sendo abordada a questão. O Prof. Fábio Lima informa que o 53 

assunto esteve na pauta da reunião da CONGRAD e que foi retirado uma comissão 54 

para TP e Monitoria, também sugere que tais questões sejam debatidas nos 55 

departamentos, principalmente quanto a mérito, qualidade e quantidade, e depois 56 

levadas ao Conselho de Unidade e Colegiado. O Professor Fred Braida, informa que 57 

também acha legítima a indicação, uma vez que foi proposta pela Direção; no entanto, 58 

não foi fruto de uma consulta realizada em todos os departamentos, pois o DPRT não 59 

foi consultado sobre a indicação da Raquel e nem submeteu o nome dela à apreciação. 60 

fez oficialmente a consulta à PROGRAD, não satisfeito, foi a ouvidoria porque 61 

percebeu que há um problema de conflito entre seu entendimento e o institucional 62 

que não foi resolvido, pois há uma falta de critérios para dirimi-lo o que acarretou em 63 

suas reclamações.  64 

3 – Critérios definição dos recursos de custeio da FAU: Foi proposto e aprovado por 65 

unanimidade que os recursos de custeio e scdp da FAU estarão sujeitos a seguinte 66 

subdivisão: resguardado um-terço (1/3) para material de almoxarifado e 67 

manutenções, cada departamento e direção receberão (do restante) um-terço 68 

(1/3) e a coordenação de graduação um-décimo (1/10) da verba. A verba recebida, 69 

mas ainda não disponibilizada até o momento é de aproximadamente 30 mil reais. 70 

O scdp ainda não foi repassado valores, mas se está trabalhando com um 71 

montante igual ou superior ao do ano de 2017 que foi de 9 mil reais. 72 

4 – Utilizações dos ambientes da FAU para disciplinas do Curso de Arquitetura e 73 

Urbanismo: (1) Há uma defesa do Prof. Fred. Braida que são ambientes adequados 74 

para laboratórios de representação, maquete e desenhos e não salas de aulas; (2) 75 

questionou-se a inoperância da Comissão de infraestrutura e a necessidade dela 76 

voltar a atuar; (3) proposto e aprovado por maioria uma ordem de prioridades, 77 

como se segue: (a) disciplinas de representação e desenho que demandam a 78 

infraestrutura física instalada nos laboratórios, (b) monitorias nas referidas áreas 79 

do item (a), (c) disciplinas de teoria e outras que justifiquem o uso no local.  80 

5 – Pautas das Chefias de departamentos, Coordenação de Curso e CACAU: 81 

5.1 – Coordenação: (1) ocorreram as matrículas e estão ocorrendo os ajustes de 82 

matrículas dentro do esperado; (2) resolvido os problemas pendentes das 83 

disciplinas de TCC; (3) irá convocar uma reunião de colegiado; (4) resolvido 84 

ementas, mas faltam os programas; (5) a aula inaugural ocorrerá com a vinda do 85 

Prof. Pedro Janeiro; (6) ocorrerá uma palestra com a temática de alternativas 86 
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informacionais para desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo na 87 

última semana de março; (7) foi efetiva um convênio com o Ministério Público 88 

sobre questões relativas a preservação de bens imóveis; (8) está sendo 89 

desenvolvido um trabalho na Capela do Grama como projeto social e (9) está 90 

agendado para o dia 15 de março uma palestra/ debate com o engenheiro, ex 91 

funcionário da SAL e vereador José Marcio Lopes Guedes (garotinho). 92 

5.2 – DPHT: (1) aponta a importância relacionada aos recentes relatos de segurança no 93 

campus e na plataforma onde se encontra a FAU e sugere buscar providências 94 

para que possam ser aumentadas as nossas condições de presença no edifício.  95 

5.3 – DPRT: (1) respondeu a ouvidoria dentro do que cabe a atual chefia do 96 

departamento; (2) levanta o problema do lançamento de ementas com programas 97 

diferenciados para as diversas disciplinas da graduação da FAU e (3) informa que 98 

está criado um caderno de ementas e programas do departamento.  99 

5.4 – Representante dos TAEs: (1) foi criado um grupo de TAEs no WhatsApp com a 100 

finalidade de tornar mais ágil a comunicação entre eles; (2) projeto de extenção 101 

do ECOS nomeado “Acústica na linha férrea” recebeu boa aceitação e terá 102 

parceria com a PJF, contudo, para tratar de acústica em áreas públicas onde se 103 

localizam ou concentram bares e restaurantes noturnos; (3) a UFJF possibilita, 104 

tanto a participação, quanto a realização de cursos de aperfeiçoamentos e há 105 

interesse dos TAEs da FAU em participar, o Prof. Gustavo complementa que 106 

recentemente autorizou a realização de alguns e que está convidando TAEs a 107 

participarem de outros; (4) informa que o e-amil com a extensão 108 

arquitetura.ufjf.br tem vantagens diversas, como gerenciamento de eventos, na 109 

plataforma Google.  110 

5.5 – CACAU: não estava presente. 111 

6 – Assuntos gerais: não ocorreram. 112 

A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua 113 

aprovação. 114 

 
Juiz de Fora, ____ de __________de 2017. 

 
 

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


