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 26 de junho de 2018, terça-feira, entre 14:30h e 17:00h.
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Estavam presentes os seguintes membros Prof. J. Gustavo F. Abdalla (Diretor); Profa. Luciane
Tasca (Vice-Diretora); Prof. Frederico Braida (Chefe do DPRT); Profa. Ana Barbosa (chefe do
DPHT) e discente Cleyton L. da Silva Rosa (representante do CACAU)
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Foi solicitado e aprovado por unanimidade a inclusão de dois pontos de pauta: Processo de
progressão do Professor Fábio Lima e solicitação aos departamentos para reverem a tabela para
professor titular.
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Dado início aos trabalhos:
1 – Foi lida e aprovada a Ata de 23 de maio de 2018.
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2 – Foi colocado para apreciação e votação o processo nº 23071.005056/2018-50, que tem
como interessado o Professor Fábio Lima e requer a progressão de Professor Associado 3,
para Professor Associado 4, sendo o mesmo aprovado por 4 votos a favor e uma abstenção.
O discente Cleyton justifica o voto da abstenção por não ter sido debatido a solicitação no
âmbito do CACAU.
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3 – Informações e demandas da Direção: o Prof. Gustavo Abdalla reporta acontecimento que
levou ao cancelamento de confraternização de alunos da FAU que ocorreria no galpão da
unidade, visto que, na verdade seria uma festa junina. Foi alertado que a resolução 10/2017
da UFJF regula estes eventos e que a conduta ética deve ser observada, bem como ser
praticada por todos.
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4 – Foi colocado para apreciação e votação a solicitação da Professora Mônica Ofender para
prorrogação do afastamento para seu doutoramento junto a UFBA, para o período de 10 de
julho 2018 a 9 julho 2019. O Professor Gustavo, por solicitação da Direção à professora
interessada, lê um plano de atividades dela para o referido período e informa que a
Professora solicita que o mesmo seja anexado ao processo inicial. A Profa. Ana Barbosa
explica que tal plano de atividades é posterior ao que foi aprovado pelo departamento; vê
que a posição do Conselho pode ser independente da posição do DPHT e também deixa
todos cientes de que no semestre 2018-3 não há perspectivas para se conseguir um
professor substituto, mas há um compromisso de que as atividades acadêmicas de salas de
aulas não serão prejudicadas, bem como, quando ocorrer a possibilidade de solicitar
substituto, o DPHT não se furtará deste requerimento. Posto em votação, com 4 votos
favoráveis e uma abstenção, foi aprovado a prorrogação do afastamento. O discente Cleyton
justifica o voto da abstenção por ter ocorrido, no âmbito do CACAU, uma reunião
extraordinária que não se chegou a um consenso.
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5 – Apresentações de informações e demandas:
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5.1 – Coordenação: não teve.
5.2 – DPRT: expõe um levantamento das cargas horárias de disciplinas distribuídas por
professores, realizando comparação entre departamentos, onde mostra relativo equilíbrio
entre os mesmos. Foram observadas as necessidades de créditos totais, considerando as
ofertas de disciplinas para cursos da engenharia, arquitetura e urbanismo e também
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quatro eletivas. Para 2018-3 são computados 210 créditos. Foi proposto e aceito, por
unanimidade que tal levantamento possa ser realizado regularmente e feito pela própria
Coordenação, com apoio de uma planilha computadorizada.
5.3 – DPHT: (1) A Professor Ana Barbosa informa o resultado da eleição de Chefe do DPHT e,
com isso, anuncia o término de seu mandado junto à Chefia do Departamento. A Direção
agradece a valiosa colaboração, apontando que a Chefe trouxe grande contribuição aos
debates, com a lucidez e sabedoria que enriqueceu muitas de nossas decisões, ainda
afirma que a presença da Professora Luciane Tasca, como Chefe do DPHT certamente
dará continuidade a esta ponte que se estabelece entre os professores do departamento
com o Conselho da FAU. O Professor Frederico Braida também fortalece os
agradecimentos, bem como o discente Cleyton o faz em nome do CACAU. A Professora
Luciane Tasca igualmente agradece a presença da Ana Barbosa, reforçando os
agradecimentos e que dará continuidade ao trabalho por ela realizado. (2) A Profa. Ana
Barbosa anuncia que representará a Unidade junto a CPPD, tendo o Prof. Fernando Lima
como suplente, o que é elogiada por todos.
5.4 – Representante dos TAEs: não teve.
5.5 – CACAU: coloca a necessidade de maior integração entre corpo docente e discente, bem
como entre graduação e pós-graduação.
6 – Assuntos gerais: (1) Gustavo anuncia férias a partir de 9 de julho. (2) Luciane informa a
elaboração de compêndio sobre o Bairro Poço Rico com trabalhos realizados no âmbito da
FAU, visando elaborar uma proposta de ADE Cultural para o bairro e também informa ter
passado oficialmente para Professora Associado 1.
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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 2018.

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