
 
ATA DA 427ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia dois de
dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco 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); ALBA VALÉRIA REZENDE (EFL); SANDERSON CÉSAR MACEDO BARBALHO (EPR); FLÁVIO ELIAS
GOMES DE DEUS (ENE); WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO (ENM); MANOEL PORFÍRIO CORDÃO NETO
(ENC); MARCO LOPES (FTD); MÁRCIO ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA (FTD) e MARIANNA CAMPOS
ALVARENGA (Discente). Item 01 - Apreciação das Atas 426 do CF/FT. Deliberação: Aprovado com uma
abstenção.  Item 02 - Comunicados da Presidência. a) Prof. Márcio agradeceu ao Prof. Romariz pela sua
subs�tuição no período de férias. b) Prof. Márcio informou sobre o memorando-circular Nº
0549/2020/DGP que orienta sobre o trabalho presencial, férias, homologação de ponto do mês de
novembro de 2020.  A FT sempre envia aos departamentos os memorandos do DGP, sobre o assunto, e
vem cobrando as informações solicitadas, inclusive dos docentes. O prazo para envio das informações à
FTD vence hoje (02/12/2020). c) Prof. Márcio comentou que encaminhou a todos o memorando nº
010/2020/VRT/CCAR - sobre a retomada das a�vidades acadêmicas. No documento constam as emendas
à minuta da Resolução CEPE para as a�vidades acadêmicas do 2020/2. O assunto será retomado na
reunião do CEPE do dia 03/12/2020. d) Prof. Márcio informou que recebeu e encaminhou a todos a
Circular 004/DPO/DAF/2020 sobre as regras para execução de Restos a Pagar do exercício de 2018. Foi
dado um prazo até dia 14/12. Os departamentos devem verificar e ficar atentos. e) Sr. Márcio Alcântara
esclareceu que o documento trata sobre empenhos feitos em 2018 e que não foram finalizados. Por isso,
vão ser cancelados automa�camente. f) Prof. Márcio informou que enviou mais um documento do COES
sobre as recomendações para Ações na Etapa 2 do Modelo de Retomada de A�vidades Presenciais da
UnB. g) Prof. Márcio informou que encaminhou para a PRC um dossiê sobre a situação das
impermeabilizações e infiltrações na FT. Até o momento não houve nenhum posicionamento da PRC. h)
Sr. Marco informou que alguns docentes relataram infiltrações em seus ambientes. Aconselha que os
Chefes peçam a todos os docentes que verifiquem suas salas e relatem caso tenham problemas com as
infiltrações. i) Prof. Manoel reclamou sobre a recorrência desse �po de problema e sugeriu enviar uma
nota sobre a situação ao CAD. j) Profa. Cláudia comentou sobre o trabalho do servidor Carlos (ENC) junto
ao serviço de impermeabilização da FT. Acredita que a Prefeitura deveria ser a responsável pela
verificação do trabalho da empresa.  l) Prof. Márcio informou que pode tentar fazer um informe no CAD
sobre o assunto. m) Prof. Márcio informou que os atos da Comissão de Progressão Funcional da
Faculdade de Tecnologia foram refeitos. A comissão conta com nova presidência, profa. Michelle Dal Toé
Casagrande (ENC), e com mais dois membros, os professores Paulo Roberto de Lira Gondim (ENE) e
Edgard Costa Oliveira (EPR). Recentemente a FTD recebeu a indicação da profa. Graciela Nora Doz de
Carvalho  (ENC) em subs�tuição do prof. Willian Taylor Ma�as Silva (ENC). Os atos serão refeitos
novamente para inclusão do nome da Profa. Graciela. O servidor Júlio Galvão tem acompanhado muito
bem as progressões. Têm surgido alguns problemas com os processos em função da necessidade de
apreciação por um membro externo. A Comissão precisa de mais de um membro externo para facilitar o
trâmite. n) Prof. Márcio informou que recebeu uma solicitação, via SEI, pedindo a indicação de um
representante da FT para atuar junto ao Conselho da Faculdade do Gama (FGA). Considerando a
solicitação, o prof. Márcio pediu que o ENE e o ENM definam um nome para atuar como representante
da FT no Conselho da FGA. Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados
superiores. a) Consuni - Prof. Romariz informou sobre os pontos mais discu�dos nas duas úl�mas
reuniões: indicações da Reitora para a Finatec; expecta�vas da nomeação para reitoria; a úl�ma reunião
foi mais comemora�va em função da recondução da Reitora e do Vice-reitor da UnB. b) CEPE - Prof.
Romariz fez uma breve apresentação sobre os pontos discu�dos na reunião: a proposta de calendário
compactado começando em fevereiro; Minuta de resolução para os próximos três semestres;
Possibilidade de presencialidade já para fevereiro; O Vice-Reitor propôs re�rar a minuta de pauta para
trazer uma nova proposta, mas a decisão de permi�r uma presencialidade será deliberada apenas em



janeiro; O DEG informou que consegue ajustar a matrícula das disciplinas presenciais; A discussão da
minuta retorna na reunião de 03/12/2020. c) Prof. Romariz comentou que criou a Comissão para planejar
e propor à Faculdade de Tecnologia o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem das
disciplinas ministradas remotamente no 1º/2020. A comissão é composta pelo prof. Ari Melo Mariano
(EPR), pelo discente Ivan Alves da Cunha Filho (Presidente do CAENE), pelo prof. Paulo Roberto de Lira
Gondim (ENE) e pela profa. Michelle Andrade (ENC). Uma proposta de avaliação deve ser lançada na
próxima semana. d) CAD - Prof. Márcio informou brevemente sobre os pontos discu�dos na reunião: Prof.
Pedro Zuch (Secretário do Meio Ambiente) apresentou o Plano de Logís�ca Sustentável da UnB.  Prof.
Márcio sugere que a FT faça algo nesta linha sustentável. Aproveitou o tema e solicitou ao EFL a criação
de um projeto com apoio da FT.  Item 04 - Comunicados e solicitações dos Colegiados dos
Departamentos. a) Prof. Anderson informou que agendou uma reunião com o Prefeito (PRC) e a INFRA
para discu�r sobre as infiltrações do novo prédio do EFL e outras demandas. b) Prof. Márcio se
disponibilizou para par�cipar da reunião. c) Prof. João Carlos Felix informou que foi aprovado a
diminuição do número de discentes. Comentou que no mês de março deixará a Chefia do EPR. O novo
chefe do departamento será o prof. Clóvis Neumann e o novo Sub-Chefe prof. Paulo Celso dos Reis
Gomes. c) Prof. Sanderson comentou que nos dias 03 e 04/12/2020, das 19h às 22h30, será realizado um
Colóquio de Gestão e Projetos. O evento contará com a par�cipação do Diretor da área de projetos da
FGV e de um pesquisador do Canadá. d) Prof. Márcio pediu o envio do flyer à FTD para divulgação. e)
Prof. Daniel informou que deve deixar a chefia do ENM neste mês de dezembro. A eleição para indicação
da nova Chefia será realizada em duas semanas. f) Prof. Daniel informou que alguns professores �veram
problemas com vazamentos em suas salas. Acredita que o problema só não é resolvido rapidamente
porque depende da PRC realizar a cobrança e reclamação junto à empresa de impermeabilização. Não
temos acesso ao contrato.  g) Prof. Daniel comentou que enviou à FTD as sugestões da minuta do CEPE e
que conseguiram fechar a lista de oferta da graduação. Comentou que vem tentando acompanhar as
reuniões do CEPE e que vai aguardar as datas serem aprovadas para programar o próximo semestre. h)
Prof. Márcio agradece o trabalho do prof. Daniel na Chefia do ENM e em toda sua atuação na FT. i) Profa.
Cláudia comentou sobre a realização do Congresso Construção 2020. Foram 729 inscritos. Realizado
totalmente online. Foi um evento muito trabalhoso por ser remoto, mas foi um sucesso. j) Prof. Márcio
parabenizou o prof. Bauer pelo evento. l) Prof. Manoel informou que na úl�ma reunião do Colegiado
ficou o consenso pela recondução da profa. Cláudia e do prof. Eleudo para chefia do departamento. m)
Prof. Edil informou sobre a realização do workshop Internacional de Comunicação e Sistemas de Potência
apoiado pelo IEEE. Foi um evento bastante proveitoso. n) Prof. Edil comentou que tomou conhecimento,
na segunda-feira, sobre a explosão de um transformador que está afetando a parte elétrica do
Departamento de Engenharia Elétrica. Informou que abriu uma ordem de serviço, mas até o momento
não teve retorno. o) Profa. Cláudia informou estar feliz com a homenagem recebida pelo prof. Ennio, que
foi considerado um dos cien�stas brasileiros mais influentes do mundo. p) Prof. Márcio explicou como foi
a homenagem. Informou que foram cerca de 17 cien�stas da UnB, sendo da FT o prof. Ennio  Palmeira
(ENC) e a profa. Jeanine Felfili (EFL). Não houve cerimonial formal da UnB, mas um grupo de professores
e diretores fizeram uma live e uma homenagem singela aos docentes. Comentou que tanto o prof. Ennio
quanto a profa. Jeanine mereceram a homenagem. q) Sr. Marco explicou como foi o problema com o
transformador e o gerador que abastece a energia do prédio do Laboratório de Redes. Comentou que
hoje está tudo normalizado. A ordem de serviço foi atendida. O sr. Marco sugere a realização de
manutenção preven�va dos dois geradores. Acrescentou que aconteceram mais infiltrações nas salas dos
professores. Solicitou aos Chefes que peçam aos professores a verificação das suas salas para ver se
possuem infiltrações. s) Prof. Márcio agradeceu o esforço do servidor Márcio Alcântara na gestão do
orçamento da FT. Informou que toda a matriz da FT foi empenhada. Todos os recursos de TED foram
transferidos para o PDI/FT na Finatec. t) Sr. Márcio Alcântara explicou que toda matriz foi
u�lizada/empenhada ontem. No SIPAC possui poucas pendências - uma do ENE e outras duas do ENM. Sr.
Márcio alerta sobre a situação dos quadros de energia que ainda não foram feitos, do Bloco G, Bloco F,
SG-09, SG-11 e SG-12, e do quadro em frente à secretaria do Departamento de Engenharia Civil e
Ambiental (ENC). O orçamento é complicado e exige fiscalização da FT e da PRC. Os orçamentos devem
entrar nos recursos de 2021. Comentou que nenhuma ordem de serviço foi negada pela direção da FT.
Pediu que todos os professores levantem as pendências ou abram ordens de serviço para o próximo
exercício. Informou que vai pedir antecipação dos recursos de 2021. u) Prof. Márcio vai fazer um
planejamento mais rigoroso, no próximo ano, em relação aos TEDs. Item 05 - Referendar - Solicitação de



autorização para Colaboração Esporádica. Interessado: Prof. Alberto José Álvares (ENM). SEI
23106.110407/2020-13. Deliberação: Referendado. Item 06 - Proposta de convênio que entre si celebram
as Faculdades Católicas, associação mantenedora da Pon��cia Universidade Católica do Rio de Janeiro –
PUC-Rio e a Universidade de Brasília. Coordenador do projeto: Prof. Humberto Abdalla Júnior. Parecer:
Prof. Ivan Marques de Toledo Camargo (ENE). SEI 23106.104232/2020-13. Deliberação: Aprovado por
unanimidade. Item 07 - Relatórios Parcial (ao final do 18º mês) de Estágio Probatório do Prof. Achiles
Fontana da Mota (ENE). Relato: Prof. Jose Alfredo Ruiz Vargas (ENE). SEI 23106.050704/2019-69.
Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 08 - Avaliação para Promoção Funcional para Professor
Titular Classe E da Faculdade de Tecnologia. Deliberação: aprovado por unanimidade. Prof. Márcio
explicou como funciona a avaliação e informou que a FT recebeu duas solicitações, uma do prof. Elton
Bauer (ENC) e outra do prof. Francisco Damasceno Freitas (ENE). Prof. Márcio agradeceu todo apoio das
assistentes Adriana Flávia, Cláudia Barreto e Vanessa Bento. Informou detalhadamente a composição das
bancas e dos cronogramas das avaliações. Prof. Márcio deseja boa sorte aos candidatos. Agradeceu o
aceite do prof. Brasil pela disposição em atuar como presidente das avaliações. Item 09 - Solicitação de
credenciamento de pesquisador colaborador sênior de Carlos Alexandre Recarey Morfa junto ao
Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Parecer: Manoel Por�rio Cordão Neto. SEI
23106.118713/2020-06. Deliberação: aprovado por unanimidade. Item 10 - Solicitação de
credenciamento de pesquisador colaborador pleno de Roberto Luis Roselló Valera junto ao Programa de
Pós-Graduação em Geotecnia. Parecer: Manoel Por�rio Cordão Neto. SEI 23106.120227/2020-40.
Deliberação: aprovado por unanimidade. Item 11 - Outros assuntos. Não houve. EXTRAPAUTA: Item 1)
Projeto "Pesquisa aplicada com fundamento no estudo de necessidades, análise informacional,
concepção, proto�pação e experimentação com vistas à inovação tecnológica dos processos de auditoria
realizados no âmbito do SUS, sob a competência do DENASUS". Coordenador: Rafael Timóteo de Sousa
Júnior (ENE). Parecer: João Paulo Leite (ENE). SEI 23106.118410/2020-85. Deliberação: aprovado por
unanimidade. Item 2) Projeto "Pesquisa e desenvolvimento de sistemas automa�zados que independam
das condições climá�cas para o monitoramento e detecção de desastres ambientais baseados em
aprendizagem de máquina e imagens mul�espectrais de satélites". Coordenador: Edson Mintsu Hung
(ENE). Parecer: Kleber Melo e Silva (ENE). SEI 23106.114121/2020-15. Deliberação: aprovado por
unanimidade. Item 3) Solicitação da prorrogação da Licença para tratar de assuntos par�culares do Prof.
João Paulo Carvalho Lustosa da Costa.  Parecer: Ricardo Zelenovsky (ENE). SEI 23106.147951/2019-87.
Deliberação: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar, às quinze horas e cinquenta
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.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ricardo Soares Romariz, Vice-Diretor(a) da
Faculdade de Tecnologia, em 18/12/2020, às 14:10, 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 28/12/2020, às 11:16, 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 28/12/2020, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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