
ATA DA 446ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada virtualmente
no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco 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); LEONARDO JOB BIALI (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 JÚNIOR (ENC); CLÁUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA FEITOSA PEREIRA
(ENC);  ERALDO  APARECIDO  TRONDOLI  MATRICARDI  (EFL);  WALTER  BRITTO  (ENM);  IVAN  ALVES  DA
CUNHA FILHO (Discente); MARCO LOPES DA CUNHA (FTD) e MÁRCIO ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA
(FTD). Ausência jus�ficada: SANDERSON CÉSAR MACEDO BARBALHO (EPR); LUCIVAL MALCHER (ENM) e
CLÁUDIO HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI (EFL) (EFL). Prof. Márcio iniciou a reunião apresentando a
todos o  novo Chefe  do Departamento de Engenharia  Florestal,  Prof.  Leonardo Job Biali.  Item 01  -
Apreciação da Ata 445ª da Reunião do Conselho da FT. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item
02  -  Comunicados  da  Presidência.  a)  Prof.  Márcio informou  sobre  a  Circular  nº  01/2022/DEX  (SEI
23106.013793/2022-68), que solicita indicação de representante da unidade para atuar junto ao Grupo
de Trabalho Rede de Ins�tuições Museais, Acervos Museológicos e de Interesse Público da Universidade
de Brasília (UnB). Solicita que os interessados se manifestem junto à FTD. b) Prof. Márcio informou que a
prestação de contas  do orçamento da FAP/DF do ano 2021 foi  aprovada.  Comentou que a  FAP/FT
conseguiu  executar  83% do  orçamento,  equivalente  a  132  milhões.  Comentou que,  na  reunião  do
Conselho Superior da FAP/DF, elogiaram o projeto AlfaCrux, coordenado pelo Prof. Renato Borges (ENE).
Comentou que o projeto enche de orgulho a FT, a UnB e a própria FAP/DF. c) Prof. Márcio comentou
sobre o edital DAC/DDS/5/2022 de “Inclusão Digital: auxílio financeiro para aquisição de computador”
(SEI  23106.016134/2022-83).  Destacou o prazo para solicitações:  até o dia 21/02/2022. O edital  foi
divulgado no Instagram da FT e via SEI aos Coordenadores, Chefes e Departamentos. d)  Prof. Márcio
comentou  sobre  o  SEI  23106.012307/2022-94,  que  solicita  informações  quanto  ao  pagamento  de
anuidade a En�dades Nacionais e Organismos Internacionais por unidades da UnB em 2022. Alguns
Departamentos fazem anualmente pagamentos a en�dades. Os pagamentos serão feitos com recursos
das unidades administra�vas. Solicita manifestações até 03/03/2022. e) Prof. Márcio informou sobre o
Memorando nº 010/2022/CONSUNI (SEI 23106.017264/2022-33) - indicação de representantes para a
Comissão Especial de Concessão de Títulos. Solicita aos interessados comunicar à FTD para envio da
indicação ao Consuni. f) Prof. Márcio informou que o processo de Título de Doutor Honoris Causa para o
Prof. Antonio Ibañez Ruiz será pautado na próxima reunião do CF/FT. g) Prof. Márcio informou sobre a
indicação  dos  agentes  de  compras  da  Unidade  (SEI  23106.016620/2022-00). Solicitou  que  os
departamentos  indiquem os  seus  agentes  e,  de  preferência,  mais  de  dois  nomes.  h)  Prof.  Márcio
comentou sobre um processo da Ouvidoria que solicita o horário de trabalho de todos os servidores da
FT. O solicitante pediu detalhes do formato de trabalho de todos: presencial, remoto ou híbrido. Prof.
Márcio informou que divulgará as informações no site da FT em breve. Pediu que os departamentos
divulguem as informações dos seus servidores em suas páginas. i) Prof. Márcio convidou a todos para
Visita Virtual da Equipe da Administração Superior à FT, agendada para 18/02/2022, às 14h30, a ser
realizada na plataforma Teams. O link foi enviado para todos por e-mail. Comentou que a visita será
aberta ao público. Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados superiores. a)
CAD  -  Prof.  Márcio  comentou  que  na  reunião  discu�ram  sobre  o  passaporte  vacinal  e  sua
implementação. b) Consuni - Prof. Márcio informou que na reunião trataram sobre �tulo de Professor
Honoris Causa, indicação de novos membros da CAPRO, autorização para a FINATEC con�nuar atuando
como fundação de apoio ao IFB c) CCD - Prof. Walter comentou sobre a reprovação de um relatório final
de  estágio  probatório  por  perda  de  prazo  pelo  docente  interessado.  Item  04  -  Comunicados  e
solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) O discente Ivan Cunha comentou sobre o retorno das
aulas no formato híbrido. Disse que o fluxo nos corredores da FT está menor, os alunos não precisam
ficar o dia inteiro na UnB. Destacou a necessidade de engajamento entre os alunos,  as Equipes de
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Compe�ção e as Empresas Juniores. Comentou que a principal demanda dos alunos seria o retorno às
aulas presenciais. b) Prof. Márcio informou que a sala de estudos (Aquário da FT) está reformada e
aberta para u�lização.  Comentou que as  Equipes de Compe�ção pediram autorização para retorno
presencial e já estão em a�vidade na FT. Comentou que recebeu uma solicitação da Atlé�ca Polarizada
para realização de um evento no sábado para boas-vindas e integração dos calouros. Informou que os
organizadores precisam solicitar autorização, seguindo o trâmite das autorizações formais na UnB - a
solicitação é encaminhada para autorização do DAC e depois segue para a PRC. c) O servidor Marco
Lopes comentou sobre as exigências do passaporte sanitário. Comentou que colegas da FT pediram
esclarecimentos para entender como agir diante das restrições do passaporte de vacina. Informou que
fez exame para comprovar sua imunidade para o Covid e que apresentará o resultado/laudo à UnB.
Comentou  que  algumas  pessoas  sofreram  pressões  para  se  vacinar.  Solicitou  que  os  Chefes  não
obrigassem ninguém a se vacinar. d)  Profa. Cláudia informou sobre a recepção de calouros do ENC.
Profa. Cláudia comentou que a PRC vem atuando com empenho nas solicitações de serviços do Bloco A -
extensão do ENC. Prof. Márcio parabenizou a ação de recepção de calouros realizada pelo ENC. e) Prof.
Márcio informou que, talvez, na próxima reunião, consiga fazer a apresentação do orçamento do ano de
2021. Prof. Márcio solicitou que o EPR colocasse alguém como responsável para acompanhar de perto a
execução das ordens de serviço pela PRC. f) Prof. Clóvis comentou que alguns professores contraíram
Covid  após  um  evento  acadêmico  realizado  por  colegas  do  EPR  rela�vo  a  um  convênio  com  a
universidades  estrangeiras.  Considera  que  a  pandemia  ainda  traz  problemas  e  que  os  eventos  são
preocupantes.  Alguns  docentes  que  ofereceram  disciplinas  presenciais  estão  revendo  a  oferta  em
função das contaminações e situação de descontrole da pandemia. g) Prof. Edson sugeriu que o CF/FT
manifestasse junto à Administração Superior sobre a liberação das pessoas com comprovação de “não
estar  contaminada  por  Covid”.  Comenta  sobre  a  necessidade  de  testar  servidores  técnicos-
administra�vos e docentes gratuitamente e com frequência para maior controle e segurança. h)  Prof.
Márcio informou que recursos sobre as determinações do CAD se faz via representantes do CAD. i) Prof.
Eleudo informou que a  Comissão do Plano de Con�ngência  da FT  terminou a  classificação de 700
espaços na FT. O documento do Plano de Con�ngência da FT atualizado está publicado no site da FT. j)
Prof. Márcio agradeceu o empenho de toda comissão, em especial ao professor Eleudo, à equipe de
informá�ca e ao servidor Marco Lopes. l) Prof. Romariz comentou sobre o retorno das aulas presenciais
na UnB. Informou que os departamentos devem trabalhar de acordo com o plano de retomada da
Universidade. m) Prof. Márcio informou que foi concedida autonomia aos departamentos para decidir
sobre suas aulas nas listas de ofertas. Item 05  -  Referendar - Afastamento do país do prof.  Achiles
Fontana da Mota (ENE) no período de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, para realização de pós-
doutorado  na  Northeastern  University  (NEU),  Boston,  MA,  EUA.  SEI  23106.001696/2022-22.
Deliberação:  Referendado  por  unanimidade.  Prof.  Márcio  concedeu  um  minuto  de  silêncio  em
homenagem  ao  Prof.  Plínio  Ricardo  Ganime  Alves  (ENE),  que  faleceu  recentemente.  Item  06  -
Referendar - Minuta do edital de seleção de pesquisadores e a minuta do Projeto de Desenvolvimento
Ins�tucional apresentado pelo Secretário de Infraestrutura para parceria INFRA/FT no âmbito do Plano
de Obras  2021.  SEI  23106.116708/2021-31.  Deliberação:  Referendado por  unanimidade.  Item 07 –
Referendar - Plano de Trabalho rela�vo ao final do 2º (segundo) mês do estágio probatório do Prof.
Amauri  Gu�errez  Mar�ns  Bri�o  (ENE).  Parecer:  Artemis  Mar�  Ceschin  (ENE).  SEI
23106.007216/2022-37.  Deliberação:  Referendado  por  unanimidade.  Item  08  –  Relatório  Final  de
Estágio  Probatório  (28º  mês)  do  professor  Edgar  Amaral  Silveira,  do  Departamento  de  Engenharia
Mecânica. SEI 23106.086986/2019-32. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 09  –  Relatório
parcial  (18  meses)  de  estágio  probatório  da  docente  Déborah  de  Oliveira  (ENM).  SEI
23106.051307/2020-48.  Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 10 -  Prestação de contas  do
Termo de Execução Descentralizada nº 01/2019, referente ao Projeto de pesquisa aplicada à Integração
de  Inovações  Tecnológicas  à  arquitetura  de  sistemas  de  informação  da  Secretaria  Nacional  de
Assistência  Social  -  SNAS/MC.  Relator:  Geovany  Araujo  Borges  (ENE).  SEI  23106.062819/2019-04.
Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 11 - Indicação dos representantes do EFL nos colegiados
da  FT  -  Gestão  2022/2023.  SEI  23106.014407/2022-55.  Deliberação:  Aprovada  por  unanimidade  a
indicação  dos  nomes  do  coordenador  da  pós-graduação  e  suplente  do  EFL:  Eder  Pereira  Miguel
(coordenador)  e  Álvaro  Nogueira  de  Souza  (Suplente).  Item  12  -  Banca  Examinadora  do  Concurso
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Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargo de Professor de Magistério Superior.  Área:
Pesquisa  Operacional.  Edital  195/2021.  Departamento  de  Engenharia  de  Produção.  SEI
23106.045632/2021-52. Deliberação: aprovado por unanimidade.  Item 13 - Título de Honra ao Mérito a
ex-estudante da Universidade de Brasília.  SEI 23106.008901/2022-81. a)  Prof.  Clovis  relatou sobre a
indicação do ex-estudante Rafael Gonçalves Rodeiro (23106.014763/2022-79) do EPR; b) Prof. Leonardo
relatou sobre a indicação do ex-estudante Dario Gra�apaglia (23106.017513/2022-91) do EFL; c)  Prof.
Edson  relatou  sobre  a  indicação  do  ex-estudante  Antonini  Puppin  Macedo  do  ENM  .  Deliberação:
aprovado o nome do ex-aluno Dario Gra�apaglia, indicado pelo EFL. Item 14 -  Outros assuntos. Não
houve. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e um minuto, 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 Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 10/03/2022, às 14:44, 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 10/03/2022, às 15:06, 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 7830128 e o código CRC 89EB52C1.

Referência: Processo nº 23106.015310/2022-60 SEI nº 7830128
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