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ATA DA 424ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia trinta
de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito minutos por meio da ferramenta de
videoconferência “Meet” (Google). Es�veram presentes os conselheiros: MÁRCIO MUNIZ DE FARIAS
(Diretor da FT); ALEXANDRE RICARDO SOARES ROMARIZ (Vice-Diretor da FT); DANIEL MONTEIRO
ROSA (Chefe do ENM); JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS (Chefe do ENE); ANDERSON MARCOS DE
SOUZA (Chefe do EFL); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO (Chefe do ENC); JOÃO CARLOS FÉLIX
SOUZA (Chefe do EPR); SANDERSON CÉSAR MACEDO BARBALHO (EPR), ALBA VALÉRIA REZENDE (EFL);
FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE); ELEUDO ESTEVES DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR (ENC); WALTER DE
BRITTO VIDAL FILHO (ENM), ARI MELO MARIANO (EPR); MANOEL PORFÍRIO CORDÃO NETO (ENC);
MARCO LOPES (FTD); MÁRCIO ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA (FTD e MARIANNA CAMPOS
ALVARENGA (Discente). . Convidados: ALEXANDRE FLORIAN DA COSTA (EFL) e EDSON PAULO DA SILVA
(ENM). Item 01 - Apreciação da Ata 423 do CF/FT. Deliberação: Manter em pauta. Item 02 -
Comunicados da Presidência. a) Prof. Márcio informou sobre o SEI 23106.085912/2020-12, que
solicita a indicação de um docente para compor o novo Comitê Assessor do Banco de Professor
Equivalente (BPEQ/UnB). Prof. Márcio informou que deu um prazo para todos os departamentos da
FT realizarem suas indicações. Comentou que recebeu a indicação do nome do prof. Sérgio Koide
(ENC), realizada pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC). Nenhum outro
departamento encaminhou indicações. Prof. Márcio informou que a FT encaminhou a indicação do
nome do Prof. Sérgio Koide à Administração Superior, sendo ele um excelente profissional para
atuação no BPEQ. Prof. Márcio esclareceu a todos e à Chefia do ENC que a Administração Superior irá
selecionar um nome dentre várias indicações, não sendo garan�do que a indicação da FT será
acatada. b) Prof. Márcio apresentou o prof. Sanderson César Macedo Barbalho (EPR) como novo
membro do CF, atuando no lugar do prof. João Mello (EPR). c) Prof. Márcio destacou que a reunião do
CF não está sendo gravada e que ninguém tem autorização para gravações. d) Prof. Márcio comentou
sobre o sistema de o�mização de energia realizado dentro do projeto de Eficiência Energé�ca,
coordenado pela profa. Loana (FGA). Informou que o projeto é uma pesquisa, sendo necessária a
realização de medição para verificação da economia de energia. A profa. Loana vai precisar ter acesso
a todas as salas em que foram instalados os aparelhos de ar condicionado. A visita para realização da
medição será realizada no período de 6 a 9 de outubro de 2020. Destaca que os Chefes dos
Departamentos devem facilitar o processo, disponibilizando as chaves das salas. Informou que, caso
necessário, o servidor Marco Lopes estará à disposição para ajudar. e) Prof. Márcio informou que as
câmeras encomendadas pela FT já chegaram. A princípio será para facilitar o trabalho dos docentes e
servidores que estejam exercendo a�vidades presenciais na UnB. Interessados devem procurar o
servidor Marco Lopes. Ressalta que os equipamentos são emprestados e que devem ser devolvidos
no futuro. Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados superiores. a) CAD -
Prof. Flávio informou que na úl�ma reunião foi aprovado o Relatório de Gestão 2019. Processo SEI:
23106.080943/2020-87. b) CEPE - Prof. Márcio informou que na próxima reunião devem discu�r
sobre o retorno do segundo semestre le�vo de 2020. c) Prof. Manoel perguntou se a UnB
encaminhou a Lista Tríplice para o governo. d) Prof. Márcio respondeu que a lista tríplice foi enviada
ao governo, que tem até dia 21 de novembro para fazer a escolha. Item 04 - Comunicados e
solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) Profa. Cláudia informou que um engenheiro subiu
no telhado do prédio do ENC e �rou fotos para mostrar a necessidade de limpeza. Comentou que,
após conversa com o sr. João Barros da PRC, a Prefeitura iniciou uma limpeza de todo telhado da FT.
b) Profa. Cláudia comentou que o ideal seria a elaboração de um plano para essa limpeza. No ENC
tem um engenheiro que pode colaborar neste trabalho na FT, atuando nas áreas comuns. c) Prof.
Daniel informou que, com a primeira chuva, já apareceram vazamentos no telhado do prédio do ENM,
mesmo com uma impermeabilização realizada recentemente. Prof. Daniel pediu para Profa. Cláudia
ajudar a contatar o sr. Carlos da PRC e tentar resolver a situação. d) Prof. João Carlos Felix destacou
que o prof. Sanderson (EPR) vai atuar no Conselho da Faculdade de Tecnologia em subs�tuição ao
prof. João Mello. O suplente do prof. Sanderson será o Prof. Edgar (EPR), que irá atuar também na
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Comissão de Progressão Funcional da FT. e) Prof. Márcio comentou que pediu algumas subs�tuições
para a Comissão de Progressão Funcional e que está aguardando as indicações. Informou que a profa.
Michelle Casagrande (ENC) foi indicada para atuar na presidência da comissão e que em breve a FT
deve realizar sua nomeação. f) Prof. Sanderson se apresentou e informou ser um prazer par�cipar do
CF. g) Prof. Anderson comentou que estava com problema de vazamento no prédio do EFL. Comentou
que nesta semana a construtora está fazendo novas avaliações e reparos. Item 05 - Referendar -
Relatório Final de Estágio Probatório do Prof. Leonardo Job Biali (EFL). SEI 23106.007001/2018-30.
Deliberação: Referendado. Item 06 - Referendar - Indicação do Prof. Cláudio Henrique de Almeida
Feitosa Pereira Junior como suplente junto à Câmara de Carreira Docente - CCD. SEI
23106.091342/2020-08 / 23106.048873/2020-72. Deliberação: Referendado. Item 07 - Pesquisador
Colaborador Tadeu Castro Silva junto à Faculdade de Tecnologia. Parecer: Prof. Daniel Rosa (ENM). SEI
23106.092957/2020-43. Deliberação: Aprovado com uma abstenção. Item 08 - Proposta de projeto
(TED) in�tulado Programa de Apoio à Aceleração de Laboratório de Inovação e de Transformação
Digital no Âmbito do Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e Territórios. Relator: Georges Daniel
Amvame Nze (ENE). SEI 23106.093237/2020-03. Deliberação: Aprovado. Item 09 - Projeto Valec. SEI
23106.092284/2020-21. Deliberação: Aprovado. Prof. Márcio pediu aos conselheiros a inclusão do
item extrapauta. Sem objeções o ponto foi incluído. Inversão de Pauta. EXTRAPAUTA: Item 01
-  Relatório Final de Estágio Probatório do professor Alysson Mar�ns Almeida Silva (ENM). SEI
23106.151801/2017-14. Deliberação: Aprovado. Item 10 - Regimento Interno da Faculdade de
Tecnologia. Deliberação: Manter em pauta. O Conselho fez a análise da proposta do regimento
apresentado pela Comissão. Foram sugeridas algumas alterações no texto e algumas deliberações de
itens. a) Prof. Márcio projetou o Regimento Interno e Estatuto da UnB, esclarecendo que o CF vem
trabalhando conforme estabelecido pelo Regimento Interno e Estatuto da UnB. Fez a leitura do ar�go
25 do RI da UnB, que discorre sobre as atribuições do Conselho em propor seu regimento interno e
suas modificações. Prof. Márcio comentou que na úl�ma reunião foi discu�do até a Seção VI, ficando
pendentes alterações de alguns termos empregados no texto da seção. b) Prof. Alexandre Floriam
informou que se debruçou sobre o regimento e estatuto da UnB. Comentou que as sugestões ao texto
da Seção VI foram acatadas e inseridas no texto. c) Prof. Alexandre projetou o documento atualizado
para visualização e leitura de todos. Destacou as atualizações da Seção VI. d) Prof. Alexandre fez a
leitura de todos os parágrafos da Seção VII, que foram sendo discu�dos e aprovados. e) Sr. Marco
Lopes comentou que considera que nem toda comunidade da FT se posicionou quanto à proposta. f)
Prof. Márcio reforçou que segue o Regimento Interno e o Estatuto da UnB. g) Alguns Ar�gos e itens
�veram mais destaque, sendo registrado suas deliberações: O Ar�go 28 item “e” foi sugerido, pelo
prof. Márcio, a re�rada do trecho do texto “aprovar o mérito acadêmico dos projetos”. Deliberação:
Aprovado a re�rada do texto; O Ar�go 30 item “f” Profa. Cláudia sugeriu re�rada do item “Aprovar a
aplicação e a respec�va prestação de contas de recursos do departamento, provenientes de qualquer
fonte”. Deliberação: Aprovado a alteração do item “f”; O Ar�go 30 item k - proposta de re�rar o item.
Deliberação: Indeferida a re�rada do item “k”. h) Prof. Alexandre Floriam, juntamente com todos do
Conselho, redigiu as alterações sugeridas e as deliberações. i) Prof. Márcio destacou que na próxima
reunião serão realizados destaques e a aprovação do Regimento Interno da FT. j) Prof. Manoel
destacou que os interessados em realizar algum destaque podem enviar ou fazer na próxima reunião.
l) Sr. Marco Lopes comentou que fez consulta à SOC, órgão que fiscaliza a produção e o
gerenciamento dos regimentos internos das unidades e considera que a discussão está sendo
conduzida de forma errada. Considera que o regimento está sendo cons�tuído sem ampla
par�cipação dos técnicos e discentes. m) Prof. Márcio reforçou que está fazendo tudo em
conformidade com o Regimento e Estatuto da UnB. Destacou que a SOC é uma secretaria de apoio e
que a atribuição de fazer o regimento interno é do Conselho com a representação de todos. Destacou
que todos estão sendo representados. n) Prof. Edil destacou que não há dúvidas quanto à
interpretação do ar�go 25 do Regimento Geral da UnB, que é atribuição do Conselho da Faculdade
propor o Regimento Interno da Unidade e suas modificações.  Item 11 - Outros assuntos. Não houve.
Nada mais havendo a se tratar, às dezesseis horas e vinte três minutos, o Presidente encerrou a
reunião, da qual eu, Cláudia Barreto Azevedo, lavrei a presente ata, que, após ser lida e aprovada,
será assinada por mim e pelo Presidente.
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Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 19/10/2020, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Barreto Azevedo, Assistente de Direção da
Faculdade de Tecnologia, em 19/10/2020, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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5828738 e o código CRC 6F5AE20C.
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