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ATA DA 419ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia doze
de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e quatorze minutos, na sala de reunião da Direção
da Faculdade de Tecnologia. Es�veram presentes os professores conselheiros: MÁRCIO MUNIZ DE
FARIAS (Diretor); DANIEL MONTEIRO ROSA (Chefe do ENM); TAYGOARA FELAMINGO DE OLIVEIRA
(ENM); ANDERSON MARCOS DE SOUZA (Chefe do EFL); RENATO ALVES BORGES (Chefe do ENE);
ELEUDO ESTEVES DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR (ENC); ELTON BAUER (ENC) e EDSON PAULO DA SILVA
(ENM). Ausências Jus�ficadas: WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO (ENM); ALBA VALÉRIA REZENDE
(EFL); FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO (Chefe do ENC);
MANOEL PORFÍRIO CORDÃO NETO (ENC); JORGE CORMANE (FGA); JOÃO CARLOS FÉLIX SOUZA
(Chefe do EPR); ARI MELO MARIANO (EPR) e JOÃO MELLO DA SILVA (EPR). Item 01 - Apreciação das
Atas 417ª e 418ª da Reunião do Conselho da FT. Deliberação: Aprovadas. Item 02 - Comunicados da
Presidência. Prof. Márcio iniciou a reunião informando que enviou para todos o novo calendário das
reuniões do Conselho e Câmaras da Faculdade de Tecnologia. O professor informou que no dia 20 de
março acontecerá a aula inaugural da UnB e comentou que seria importante a FT idealizar a sua
própria aula inaugural. Prof. Márcio comentou que recebeu uma série de demandas da ouvidoria,
foram denúncias das mais variadas formas, sendo que até 2020 já recebeu 10 acusações de assédio
moral e sexual. Foi solicitado que a FT organizasse um evento didá�co sobre os diversos �pos de
assédio o que deve acontecer ainda este semestre. Prof. Taygoara informou que par�cipa de uma
comissão de processo disciplinar discente e a instrução recebida foi que devem comunicar o diretor
do SAA para que não permitam que alunos envolvidos em processos administra�vos se formem.
Prof. Márcio informou que recebeu ontem um Ato do DGP nº 6828/2020 que dispõe sobre licenças
para tratar de interesses pessoais. Agora com a nova norma�va a autorização é dada pela Reitora e
em casos específicos pelo Ministro. Sobre a dede�zação, o Prof. Márcio informou que na primeira
tenta�va, realizada em 06/02/2020, a máquina quebrou e não foi possível terminar o trabalho. Prof.
Márcio comentou que na úl�ma reunião do CONSUNI que aconteceu no dia 31 de janeiro foi
aprovada por unanimidade a polí�ca de inovação da UnB. Prof. Márcio comentou que na úl�ma
reunião do CAD que aconteceu no dia 06 de fevereiro foi aprovado o orçamento de 2020. Prof.
Márcio informou que os centros de custos devem se planejar para gastar o máximo possível até os
meses de agosto e setembro. O orçamento foi dividido em duas unidades orçamentárias, sendo a
primeira unidade correspondente a 2/3 do orçamento anual, já aprovada e a segunda para ainda por
ser aprovada pelo Congresso Nacional de acordo com o teto orçamentário. Esta segunda etapa
corresponde a mais ou menos 610 milhões, sendo 560 milhões des�nados ao pagamento de salários
e pensões. Do ponto de vista do orçamento da FT e de todas as unidades houve aumento nominal, e
a FT terá 9,4% a mais em relação a 2019. Em 2020 foi criada uma fonte orçamentária nova rela�va à
extensão. Prof. Márcio informou que o CAD apreciou uma resolução que limitava os afastamentos de
servidores. O entendimento do CAD é que esta resolução era interna para os servidores do MEC. O
CAD, com parecer da procuradoria jurídica, aprovou uma regra interna da UnB. Prof. Márcio
informou que o CEAD (Centro de Educação à Distância) inaugurou uma sala de videoconferência com
isolamento acús�co e colocou à disposição de todos. Prof. Márcio informou que houve uma
chamada pública para credenciamento de laboratórios no sistema EMBRAPII e que será um projeto
único ins�tucional. O edital saiu dia 28 e �nha até o dia 31 para ser enviado o que impossibilitou  a
elaboração de uma proposta da FT para a UnB.. Prof. Márcio ressalta que é o momento para
ins�tucionalmente preparar um projeto para a segunda chamada. Prof. Márcio informou, também,
que a FAPDF tem uma previsão de 30 milhões para lançar editais.  Item 03 - Comunicados dos
Representantes da FT junto aos colegiados superiores. Prof. Edson informou sobre o projeto “Desafio
DF”, que é uma parceria entre a FAPDF e a FINATEC, com recursos de 70 milhões inicialmente e uma
expecta�va de mais 70, para atender demandas do GDF junto a FAPDF. Item 04 - Comunicados e
solicitações dos Colegiados dos Departamentos. Prof. Renato comentou sobre as infiltrações e a obra
do quadro de energia. Prof. Márcio comentou que fez vários pedidos para resolver a situação das
infiltrações, e deixou grande parte do orçamento para rever a parte elétrica da FT. Prof. Anderson
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comentou que está na fase final da transição para o novo prédio da Engenharia Florestal e que já
estão pra�camente todos instalados no novo prédio. Prof. Anderson complementou informando que
o novo prédio também está com problemas de infiltrações. Prof. Márcio comentou que gostaria de
par�cipar dos colegiados dos departamentos. Prof. Márcio comentou que, com a saída do pessoal da
EFL, a discussão sobre o espaço deixado entra em pauta e que será nomeada uma comissão para
tratar desse assunto. Prof. Eleudo comentou a proposta de colocar os engenheiros como fiscal dos
serviços para gerenciar as ordens de serviço sobre infiltração e quadro de energia. Prof. Eleudo
informou que o ENC �nha 6 mil reais junto à prefeitura para resolver o problema do quadro de
energia, mas que provavelmente não conseguirá u�lizar o valor que foi alocado. Prof. Eleudo
comentou que historicamente o espaço da Engenharia Florestal é do Departamento de Engenharia
Civil e que já se organizaram para trazer uma proposta para a FT. Prof. Daniel informou que teve uma
reunião com o Prefeito do Campus e que foi sinalizado que não tem mais orçamento. Prof. Daniel
sugeriu que se discuta o orçamento comum, pois todos têm muitos problemas, não só a estrutura
que está crí�ca. Comentou ainda sobre os problemas gerais tais como, salas de aula, ausência de
chaveiro, portas quebradas, e as condições dos auditórios. Prof. Daniel sugeriu, também, fazer
junção de algumas demandas, como exemplo as cadeiras quebradas. Prof. Márcio comentou que as
unidades acadêmicas e administra�vas �veram uma redução significa�va do orçamento
efe�vamente executado em 2019. Em 2018 as unidades acadêmicas e administra�vas gastaram
cerca de 90% dos recursos e em 2019 este percentual caiu para 80%, em função do
con�ngenciamento do orçamento do MEC e liberação tardia deste valor. Prof. Daniel sugeriu que
colocasse um prazo para que os departamentos usassem os recursos próprios e que a par�r de um
dado momento a direção da FT daria uma finalidade aos recursos. Depois de setembro é muito di�cil
fazer qualquer coisa com o orçamento, comentou o Prof. Daniel. Prof. Daniel comentou que recebeu
uma solicitação da ADUNB ques�onando se teve que fechar alguma turma pela não contratação de
servidores. Prof. Márcio comentou que dia 08/01/2020 o Secretário de Educação baixou uma
portaria proibindo contratação de servidores nas universidades. No orçamento aprovado para 2020
há previsão de recursos para recomposição de quadro de pessoal, mas está sendo esperada uma
nova portaria do MEC dizendo quanto a UnB pode gastar nesta rubrica. Efe�vamente, não está
havendo contratações, e algumas unidades estão cortando turmas, aqui na FT temos alguns casos
pendentes de contratação, sendo que a expecta�va é que tão logo a parte de orçamento seja
definida essa portaria caia. Prof. Daniel ques�onou como está o projeto da FINATEC e se é possível
fazer alguma demanda. Prof. Márcio respondeu que está tudo certo, e que em breve fará a primeira
alocação de recursos. Prof. Daniel informou que solicitou a desocupação de uma sala que hoje é
ocupada por um servidor de TI da EPR. Item 05 - Referendar – Remoção do Prof. Leonardo Aguayo
da FGA para o ENE/FT. Permuta da vaga de código 315081 do ENE/FT. SEI 23106.143892/2019-78.
Deliberação: Referendado. Item 06 - Referendar – Colaboração Técnica na UFRN do Prof. Gilberto
Gomes (ENC). SEI 23106.002662/2020-93. Deliberação: Referendado. Item 07 – Referendar –
Relatório referente ao TED firmado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e Fundação
Universidade de Brasília – FUB/ADM. Gestora do projeto: Profa. Cris�na Célia Silveira Brandão (ENC).
SEI 23106.120773/2019-47. Deliberação: Referendado. Item 08 – Relatório Final de Estágio
Probatório (28º mês) do Prof. Rodrigo de Melo Lameiras (ENC). SEI 23106.059403/2017-39.
Deliberação: Aprovado. Item 09 – Mérito acadêmico do “Curso de Especialização em BIM
Edificações”. Coordenador: Antonio Carlos de Oliveira Miranda. SEI 23106.039411/2019-21.
Deliberação: Aprovado. Item 10 – Mérito acadêmico do curso de pós-graduação Lato Sensu
(Especialização) denominado “Indústria 4.0”. Coordenador: Sanderson César Macêdo Barbalho
(EPR). SEI 23106.065865/2019-57. Deliberação: Aprovado quanto ao mérito, mas espera-se a
anexação de novo parecer do relator. Item 11 - Outros assuntos. Não houve. EXTRAPAUTA: Item 1.
Homologação da Segunda Fase do Concurso Público, Edital nº 150/2019, da área de conhecimento:
Engenharia Mecânica (Subárea: Processos de Fabricação, especialidade: Usinagem) do
Departamento de Engenharia Mecânica. SEI 23106.046796/2019-82. Deliberação: Aprovado. Item
2 – Homologação da Segunda Fase do Concurso Público, Edital nº 189/2019, da área de
conhecimento: Engenharia Mecânica (Subárea: Processos de Fabricação, especialidade: Soldagem)
do Departamento de Engenharia Mecânica. SEI 23106.047010/2019-44. Deliberação:
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Aprovado. Item 3 - Renovação de Acordo de cooperação internacional entre a Universidade de
Brasília (UnB) e Agência Estadual Conselho Superior de Pesquisas Cien�ficas (CSIC) – Espanha.
Coordenador: Prof. João Henrique da Silva Rêgo. SEI 23106.011813/2020-02. Deliberação: Aprovada
a renovação do acordo e a indicação do Prof. João Henrique da Silva Rêgo como coordenador do
acordo. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu,
Adriana Flávia Silva Pereira, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada por
mim e pelo Presidente. 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Flavia Silva Pereira, Secretário(a)
Execu�vo(a) da Faculdade de Tecnologia, em 10/08/2020, às 18:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 17/08/2020, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5551794 e o código CRC D97E066C.
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