FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
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Ata de reunião ordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
realizada na sala 107 da Unidade, no dia 11 de outubro de 2016, terça-feira, entre 9h20min e
12h00min.

4
5
6
7

Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane
Tasca (Vice Diretora); Profa. Ana Barbosa (Chefe do DPHT); Professor Ricardo Ferreira Lopes
(Chefe do DPRT), Prof. Fábio Martins de Lima (Coordenador – Curso de Arquitetura e Urbanismo)
e Representante Discente Filipe Oliveira Paiva.
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A pauta foi:

1 – Aprovadas as atas das reuniões do Conselho de Unidade realizadas nos dias
31 de agosto e 29 de setembro de 2016.
2 – Aprovado ad referendum dos processos de promoção do Prof. Antônio
Agenor e progressão do Antônio Colchete.
3 - Informações e demandas da Direção;
3.1 – Comissão de Sindicância – foi informado que ele está retomado,
mantendo-se a Professora Maria Helena Rodrigues Gomes, como presidente, e
incluindo novos membros que são: o professor Fabiano Cesar Tosetti Leal e o
discente Talles Neves Silva Bhering. Há previsão de conclusão antes do final do
período letivo.
3.2 – Solicitações referentes aos estágios probatórios:
(3.1.1) o CACAU, se prontificou a elaborar a avaliação discente em tempo
hábil para prosseguirem os processos.
(3.1.2) foi aprovado com 4 votos a favor e uma abstenção (obs.:um
votante não se encontrava na hora da votação) a formação de comissões de
estágios probatórios independentes por departamentos.
3.3 – Informações sobre discussões ocorridas no Fórum de Diretores: a
principal questão no momento é a resolução sobre festas no campus.
3.4 – Proposta de fixação, em lugar publicamente adequado, do quadro
de divulgação de horários para a FAU: (1) de funcionamento dos ambientes da
unidade, (2) de atividades internas dos professores e (3) presença dos TAEs –
aprovado por unanimidade.
3.5 – Foi informado que os recursos demandados para viagens teve
suplementação da PROPLAN, contudo aqueles referentes à viagens aéreas não
são possíveis.
4 – Demandas de monitorias: aprovado lista com prioridade para as disciplinas
práticas, à exceção da disciplina de patrimônio Cultural. Treinamento
Profissional não ocorre no âmbito da Unidade, sendo que os professores devem
inscrever seus projetos na Central de Atendimento da Reitoria.
5 – Apresentações de informações e demandas:
5.1 - Coordenação de Curso de Arquitetura e Urbanismo – Informa que o
novo PPC está em condução e será implementado regularmente.
5.2 – DPHT:
(5.2.1) Está previsto um evento para dezembro com verba do SCDP;
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(5.1.2) O DPHT reforça a necessidade de transferência do Chefe e
Subchefe para a sala 205.
5.3 - DPRT;
(5.2.1) informa a aprovação de afastamento do Prof. Emmanuel e Prof.
Ricardo Lopes, ambos por um ano, por unanimidade e, respectivamente, a partir
de 10 de fevereiro de 2017 e 19 de janeiro de 2017.
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A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua
aprovação.

5.4 – CACAU – não apresentou questões.
6 – Assuntos gerais: (1) O Prof. Ricardo Lopes informa que finaliza o período de
Chefe do DPRT, agradece a todos pela onde buscou sempre atuar de forma
participativo e colaborativo. A Profa. Ana e os demais reconhecem a importante
contribuição do Prof. Ricardo, agradecem sua presença e maneira com que
conduziu os trabalhos durante sua presença na Chefia do DPRT.

Juiz de Fora, ____ de __________de 2016.
Prof. José Gustavo Francis Abdalla
Diretor da FAU – SIAPE 0990189
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