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Ata de reunião extraordinária do Conselho de Unidade da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, realizada na sala 107 da Unidade, no dia 25 de maio de 2017, quinta-feira, entre 9h
e 10h.
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Estavam presentes os seguintes membros:
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Diretor
Chefe DPHT
Chefe D PRT
Coord. de graduação
Rep. Discente
Rep. TAE

José Gustavo Francis Abdalla
Ana Aparecida Barbosa Pereira
Frederico Braida Rodrigues de Paula
Fábio José Martins de Lima
Mirian Dias
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A Vice-Diretora Professora Luciane Tasca teve ausência devidamente justificada.
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Dado início aos trabalhos:
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O ponto de pauta que versa sobre a alteração do regime de trabalho de professores T20
para 40DE e ampliação de quadro de TAEs foi apresentado; sendo dito que a FAU, por
meio de consulta anterior do Conselho de Unidade aos Departamentos já entendia esta
necessidade como uma mudança estratégica e didática para a Unidade. Todos os
interessados em alterarem seus regimes de T20 para 40DE se manifestaram
positivamente por meio de processo neste sentido. A ampliação do número de TAEs na
FAU também foi colocada como crucial para a unidade, onde há necessidade de
estabelecer um quadro adequado para o número de funcionários da secretaria que atua
com seção de funcionários de outra instituição (Ministério dos Transportes) e unidade
acadêmica (Faculdade de Engenharia). Além disso, já há uma comprometida vaga de
concurso de especialista em TI para atuar no conjunto de laboratórios didáticos da
unidade. Por fim, na mesma linha da alteração de regime dos atuais professores em T20
para 40DE, está a transformação do concurso público para docente a ser realizado com
uma vacância pela exoneração recente de um professor do DPRT.

22
23
24
25

Colocado em votação as transformações de regime de trabalho dos atuais professores
T20 para DE, a ampliação de uma vaga de TAE para a secretaria da FAU e a
transformação do concurso público a ser realizado de regime de T20 para DE, foi
aprovado por: maioria, com uma abstenção.
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A ata é lavrada por mim, que a assino, e é rubricada pelos presentes na data de sua
aprovação.
Juiz de Fora,

de

de 2017.

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