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ATA DA 440ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada virtualmente
no dia oito de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e sete minutos. Es�veram presentes
os seguintes conselheiros: MÁRCIO MUNIZ DE FARIAS (Diretor da FT); ALEXANDRE RICARDO SOARES
ROMARIZ (Vice-Diretor da FT); EDSON PAULO DA SILVA (Chefe do ENM); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO
GURJÃO (Chefe do ENC); ANDERSON MARCOS DE SOUZA (Chefe do EFL); CLÓVIS NEUMANN (Chefe do
EPR); JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS (Chefe do ENE); FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE);
ELEUDO ESTEVES DE ARAÚJO SILVA JUNIOR (ENC); ALBA VALÉRIA REZENDE (EFL); SANDERSON CÉSAR
MACEDO BARBALHO (EPR); LEONARDO DA SILVEIRA PIRILLO INOJOSA (ENC); ERALDO APARECIDO
TRONDOLI MATRICARDI (EFL); WALTER BRITTO (ENM); IVAN ALVES DA CUNHA FILHO (Discente) e MARCO
LOPES DA CUNHA (FTD). Item 01 - Apreciação da Ata 439ª da Reunião do Conselho da FT. Deliberação:
Aprovado por unanimidade. Item 02 - Comunicados da Presidência. a) Prof. Márcio informou sobre a
inscrição da chapa única para representantes dos docentes junto ao CONSUNI. A chapa é composta pelos
professores José Alexander Araújo (ENM) e Renato Alves Borges (ENE), �tular e suplente,
respec�vamente. Prof. Márcio comentou que a eleição será feita pela plataforma do Sistema Integrado de
Gestão de Eleições (SiGEleição). Prof. Márcio agradeceu a atuação dos membros da Comissão Supervisora
de Eleição, Prof. Georges Daniel Amvame Nze (ENE), Profa. Alba Valéria Rezende (EFL) e Prof. Sanderson
César Macedo Barbalho (EPR). Profa. Alba complementou e agradeceu a par�cipação da estagiária Giulia
no processo de divulgação da eleição. b) Prof. Márcio informou que foi enviado o Plano de Melhorias dos
indicadores acadêmicos de curto prazo da Faculdade de Tecnologia (SEI 23106.095567/2021-14) e
informou, também, que a comissão con�nuará trabalhando nos planos de médio e longo prazo. c) Prof.
Márcio informou que foi divulgado por e-mail e pelo SEI 23106.096672/2021-62, a Instrução Norma�va
N. 01/2021/CPLAD que estabelece as competências e atribuições dos gestores e fiscais dos contratos
administra�vos da Universidade de Brasília. d) Prof. Márcio informou sobre os novos representantes
discentes no Conselho da FT, Ivan Alves da Cunha Filho (�tular) e Luísa Bueno Brito (suplente). e) Plano
de Aperfeiçoamento de Pessoal – Prof. Márcio informou que foi enviado ao DGP o plano de
aperfeiçoamento de pessoal da FT. O servidor técnico-administra�vo Marco Lopes foi o responsável pela
consolidação das informações e envio ao Decanato. Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT
junto aos colegiados superiores. a) CEPE – Prof. Romariz informou sobre a sinalização para um avanço
para a Fase 2 no programa de recuperação para presencialidade parcial. A recomendação do DEG para
lista de oferta do 2º/2021 é a de planejar o que for considerado essencial para o retorno presencial
(como disciplinas de laboratórios e disciplinas demandadas por prováveis formandos), observadas todas
as restrições. Pediu para os Colegiados dos Departamentos discu�rem o assunto. b) CONSUNI – Prof.
Márcio comentou que na reunião do CONSUNI também foi apontada a possibilidade de algumas
a�vidades presenciais no próximo semestre. Informou que a Profa. Denise Imbroisi, Decana do DPO,
comentou que a PLOA de 2022 já foi encaminhada ao Congresso Nacional e que alguns valores nominais
poderão sofrer cortes de até 4%. Prof. Márcio comentou sobre a divulgação de alguns editais abertos,
como o de apoio a alunos em risco socioeconômico, e de o apoio a publicações. Aconteceu a aprovação
do relatório e da prestação de contas para o recredenciamento da fundação de apoio FUNAPE (UFG).
Também foram aprovados alguns �tulos de professores eméritos. Houve a aprovação de uma Resolução
que altera o Regimento Geral da UnB em relação às atribuições do CEPE, transferindo para o CEPE a
discussão referente às vagas ofertadas a alunos (tanto o aumento quanto a diminuição de vagas).
Também foi aprovado o novo Regimento do Conselho Diretor da UnB, que passa a atuar como um
conselho consultor e não delibera�vo, firmando o entendimento de que o CONSUNI é o órgão máximo da
UnB. c) Sobre estágio não obrigatório, Prof. Romariz informou que a tendência da UnB é de que devemos
apenas assinar o termo de estágio, fato que ele discorda. d) CAD – Prof. Eraldo informou sobre os
detalhes da minuta de resolução que regulamenta a candidatura aos imóveis funcionais da Universidade.
Informou sobre a doação de 2 milhões de dólares da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos para a
reforma da Biblioteca da UnB e os detalhes da contrapar�da. Prof. Eraldo informou sobre a retomada de
alguns serviços presenciais como a abertura do Restaurante Universitário para atender aos alunos do
CEU. Item 04 - Comunicados e solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) Profa. Alba agradeceu o
apoio do servidor Marco Lopes para conclusão da iluminação nas proximidades dos prédios de
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Engenharia Florestal, ULEG e FT, e fez um pedido para arrumar as calçadas. b) Profa. Cláudia Gurjão
comentou sobre o apagão que houve no SG12, pois um transformador queimou. Informou que
conseguiram um gerador pequeno, que só atende o freezer maior do laboratório e, por esse mo�vo,
perderam muitas amostras de pesquisas que necessitavam de refrigeração. A professora informou que
teve uma reunião com o prefeito sobre a subestação do SG12 e que vai começar a registrar os
acontecimentos, por meio de relatórios, para mobilizar a solicitação de reparo via SEI. c) Prof. Márcio
comentou que as reclamações têm sido constantes e que é importante registrar as ocorrências. d) Marco
Lopes esclareceu que o transformador queimou porque era muito an�go, e não por sobrecarga.
Acrescentou que em breve o transformador deve ser trocado, pois está alimentando três prédios,
enquanto deveria alimentar apenas um. e) Prof. Márcio informou que houve uma ocorrência policial nas
dependências da FT, pois furtaram o salário de uma colaboradora terceirizada. Item 05 - Prestação de
contas do projeto de extensão in�tulado "FUB/FT - 6689 - Serviços Tecnológicos pelo LaBCert/UnB",
oriundo do contrato nº 10.049/2019 firmado entre Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec). Parecer: Flavio Elias Gomes de Deus (ENE). SEI
23106.100495/2018-21. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 06 - Mérito acadêmico cien�fico
do projeto de pesquisa do Projeto de Pesquisa aplicada à Integração de Inovações Tecnológicas à
arquitetura de sistemas de informação de serviços e bene�cios socioassistenciais do trabalho social com
pessoas e famílias do SUAS/MC. Parecer: Ivan Marques de Toledo Camargo (ENE). Departamento de
Engenharia Elétrica. SEI 23106.095418/2021-47. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Prof. Edson
sugeriu que façam melhorias nos próximos pareceres. Prof. Márcio comentou que os pareceres devem se
ater ao mérito acadêmico do projeto. Item 07 - Projeto de Prestação de Serviços Técnicos Especializados
do Laboratório de Automação Offshore. Relator: Prof. Edson Paulo da Silva (ENM). Departamento de
Engenharia Mecânica. SEI 23106.086340/2021-70. Deliberação: Aprovado com duas abstenções.  Item 08
- Projeto de Prestação de Serviços Técnicos Especializados do Laboratório de Ar Condicionado e
Refrigeração. Relator: Prof. Edson Paulo da Silva (ENM). Departamento de Engenharia Mecânica. SEI
23106.086341/2021-14. Deliberação: Aprovado com duas abstenções.  Item 09 - Projeto de Prestação de
Serviços Técnicos Especializados do Laboratório de Processos de Fabricação. Relator: Prof. Edson Paulo da
Silva (ENM). Departamento de Engenharia Mecânica. SEI 23106.070643/2021-71. Deliberação: Aprovado
com duas abstenções.  Item 10 - Projeto de Prestação de Serviços Técnicos Especializados do Laboratório
de Robó�ca e Visão Computacional. Relator: Prof. Edson Paulo da Silva (ENM). Departamento de
Engenharia Mecânica. SEI 23106.088605/2021-74. Deliberação: Aprovado com duas abstenções.  Item 11
- Projeto de Prestação de Serviços Técnicos Especializados do Laboratório de Vibrações. Relator: Prof.
Edson Paulo da Silva. Departamento de Engenharia Mecânica (ENM). SEI 23106.070492/2021-51.
Deliberação: Aprovado com duas abstenções. Item 12 - Plano de Con�ngência para Retomada das
A�vidades Presenciais da Faculdade de Tecnologia. SEI 23106.061844/2021-87. Prof. Eleudo informou
que vão realizar a atualização no site da FT independente das informações faltantes da classificação dos
espaços. Prof. Leonardo comentou que há 307 espaços classificados, e que os 25% restantes estão com
dificuldades para a classificação. O servidor Marco se dispôs a auxiliar os responsáveis para a
complementação das informações dos espaços. Prof. Edson informou que nos próximos dias devem
finalizar a classificação do SG-09. Deliberação: Manter em pauta. EXTRAPAUTA - Item 01 - Comissão para
criação do novo regimento do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes – CEFTRU. Foram
indicados para compor a comissão os professores Alexandre Ricardo Soares Romariz (FTD), Michelle
Andrade (ENC/PPGT), Eleudo Esteves de Araújo Silva Júnior (ENC) e Paulo Celso dos Reis Gomes (EPR), e o
técnico-administra�vo Frederico Cris�ano Gonçalves Mourão (FTD/CEFTRU). Deliberação: Aprovado com
8 votos favoráveis e 4 abstenções. Item 02 - Colaboração Esporádica do Prof. André Luís Brasil Cavalcante
(ENC). Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. SEI 23106.100337/2021-76. Deliberação:
Aprovado por unanimidade. Item 03 - Colaboração Esporádica do Prof. Sanderson César Macêdo
Barbalho (EPR). Departamento de Engenharia de Produção. SEI 23106.100730/2021-60. Deliberação:
Aprovado com uma abstenção. Item 04 - Licença capacitação profissional do Prof. Edgard Costa Oliveira
(EPR). Departamento de Engenharia de Produção. SEI 23106.047735/2021-57. Deliberação: Aprovado por
unanimidade. Outros assuntos: Prof. Márcio pediu para o aluno Ivan Alves da Cunha Filho, representante
dos discentes, se apresentar aos membros do Conselho. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e
cinquenta e cinco minutos, 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. 
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Documento assinado eletronicamente por Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 30/09/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Flavia Silva Pereira, Secretário(a) Execu�vo(a) da
Faculdade de Tecnologia, em 04/10/2021, às 08:28, 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 7217137 e
o código CRC D18A8EBB.
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