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ATA DA 422ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia cinco de
agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas por meio da ferramenta de videoconferência “Meet”
(Google). Es�veram presentes os professores conselheiros: 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); FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE); JOÃO
MELLO DA SILVA (EPR), WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO (ENM), EDSON PAULO DA SILVA (ENM), MÁRCIO
ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA (FTD) e MARIANNA CAMPOS (Discente). Prof. Romariz iniciou a
reunião solicitando autorização para inclusão de dois pontos (processos) como extrapauta. Prof. Romariz
projetou os pontos para visualização de todos. Todos concordaram com a inclusão dos pontos como
extrapauta. Item 01 - Apreciação das atas anteriores do CF/FT. Deliberação: aprovado com uma
abstenção. Item 02 - Comunicados da Presidência. a)Prof. Romariz informou que o CEPE aprovou de
maneira defini�va a resolução de retorno das aulas à distância. Já foi publicada e divulgada amplamente,
basicamente com os termos já discu�dos e com a inclusão do período de adaptação. As aulas podem
ocorrer até 18 de dezembro. b) Prof. Romariz pede atenção quanto ao pedido de informação sobre
integralização de créditos de extensão. O processo está em verificação com os coordenadores dos
departamentos e já está atrasado, sendo preciso providenciar rapidamente uma resposta.  Esse ponto
será pautado na CCG/FT na próxima reunião a pedido dos coordenadores, mas é necessário providenciar
resposta antes disso. c) Prof. Romariz informou que três das Chapas de candidatos à reitoria entraram em
contato com a Direção da FT, solicitando reuniões virtuais com a comunidade da Faculdade de Tecnologia.
A FT fará um comunicado oficial com o calendário das reuniões. Prof. Romariz apresentou as datas das
reuniões virtuais das Chapas. Comentou que a Chapa da Profa. Maria de Fá�ma ainda não entrou em
contato com a FT, mas assim que receber responderá com a mesma disposição e divulgará a todos.
d)Prof. Romariz apresentou o professor José Edil como novo Chefe do Departamento de Engenharia
Elétrica (ENE). Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados superiores. a) Prof.
Romariz comentou que o prof. Álvaro enviou uma divulgação sobre a programação da Semana
Universitária. A Semana Universitária será integralmente realizada de forma remota. Informações foram
encaminhadas e todos precisam se preparar para o formato virtual. b) Prof. Romariz informou que saiu
resultado provisório do PIBIC e pediu atenção para o prazo da fase de recursos. c) A discente Marianna se
apresentou como a representante discente no CF, oficialmente. Prof. Romariz deu boas vindas à aluna.
Item 04 - Comunicados e solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a)Profa. Cláudia  informou que
no dia 14/08/2020, às 15h,  será realizada uma palestra com a Profa. Márcia Mortari, do Ins�tuto de
Biologia,  sobre o tema Fundamentos de Neurociências e Educação à Distância. O Departamento de
Engenharia Civil - ENC vem buscando o máximo de informações para preparar todos para nova
modalidade de ensino à distância. Comentou que enviará o link da palestra para divulgação junto aos
departamentos da FT. b) Profa. Cláudia perguntou quem está atuando como coordenador de extensão na
FT. c)Prof. Romariz respondeu que o prof. Álvaro Nogueira, do Departamento de Engenharia Florestal
(EFL), está atuando como coordenador de extensão da FT. d) Prof. Daniel solicitou alguns esclarecimentos
sobre como agir em relação aos servidores de laboratório. Informou que vem conversando com os
servidores, alguns deles voltaram às a�vidades presenciais de forma voluntária e outros ainda
permanecem com trabalho remoto. Mostrou preocupação quanto ao período de retorno das aulas
prá�cas, alguns docentes fizeram uma proposta em que algumas aulas prá�cas (de laboratório)
aconteceriam com um ou dois alunos por vez. A par�r dessa proposta surgiu a dúvida se deve manter
essas aulas de laboratório e qual direcionamento que a Direção da FT passaria nesse caso. Prof. Daniel
perguntou se pode ser solicitado que o servidor dê apoio às aulas ou seria faculta�vo a eles esse apoio.
Pergunta se a FT pode interceder quanto ao assunto. Mesmo com a definição do que emergencial na
prá�ca os servidores não estão atendendo, informando ser opcional a volta ao trabalho presencial.  e)
Prof. Romariz informou que a questão do funcionamento das aulas de laboratório é complexa. A
Resolução diz que o retorno será permi�do apenas de forma remota. Infelizmente, no momento, não
sabe informar como proceder. Quanto as aulas serem ministradas nos laboratórios não é uma questão
simples por conta das recomendações de saúde pública. Prof. Romariz comentou que vai tentar buscar
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essas informações junto a administração superior. f) Profa. Cláudia  informou que no Departamento de
Engenharia Civil (ENC) solicitaram informações junto à Administração Superior sobre o que seria essencial
e estratégico. A Administração Superior não informou o que seria e, por fim, os coordenadores, os
laboratórios e os departamentos �veram que definir o que seria essencial e estratégico. O ENC criou um
protocolo de u�lização dos laboratórios que foi apresentado no Colegiado. O protocolo será enviado à
Administração Superior. g) Prof. Edil considerou que algumas das excepcionalidades para uso do
laboratório devem ser vistas com ressalvas, atentando para o que resolução coloca. h) Prof. Walter
comentou que não se pode obrigar ninguém a se submeter a uma situação de risco. No entanto se o
funcionário voltou às  a�vidades presenciais ele deve atuar no laboratório. Considera que basta informar
ao DGP que eles não voltaram para o laboratório. Em relação aos alunos não se pode obrigar a voltarem
às aulas presenciais. Comentou que alguns alunos, prováveis formandos, da área da saúde foram
autorizados a ter aulas presenciais. Não sabe se isso pode ser aplicado em outros cursos. i) Prof. Romariz
informou que os cursos da área da saúde seriam uma exceção, estando explícito na Resolução. Isso não
abre precedente para outros cursos. Prof. Romariz comentou que pretende buscar informações, com
obje�vo de solucionar as dúvidas, junto à Administração Superior. Tentará pelo menos uma uma consulta
ao DEG. j) Prof. Daniel esclareceu que a dúvida não era sobre os servidores que optaram pelo retorno dos
trabalhos presenciais e sim sobre os servidores que não optaram. Alguns desses servidores são
necessários para o atendimento de algumas das demandas do planejamento das a�vidades essenciais do
departamento. Nesse caso os servidores têm se negado a vir. A dúvida seria se os servidores podem
negar a vir e se pode cobrar isso deles. l) Prof. Romariz comentou que a questão não é simples e se
compromete em buscar informações junto ao DEG e a Administração Superior. m) Prof. Daniel informou
que tem muitos servidores em estágio probatório. Mostrou desconfortável em avaliar o trabalho desses
servidores. n) Prof. Romariz se comprometeu a verificar essa informação junto à Administração Superior.
Item 05 - Referendar - Solicitação de afastamento do Prof. Adolfo Bauchspiess para realizar Estágio Sênior
a ser executado no KIT – Karlsrner Ins�tut für Technologie, Karlsruhe, Alemanha, no período de 01 de
setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021. Parecer: Professor Franklin da Costa Silva (ENE). SEI
23106.043457/2020-88. Deliberação: Referendado. Item 06 - Referendar - Licença para Tratar de
Interesse par�cular do Prof. Marcelo Menezes de Carvalho (ENE). SEI 23106.050117/2020-11.
Deliberação:  Referendado.  Item 07 -  Referendar - Relatório Circunstanciado do Prof. Walter de Bri�o
Vidal Filho, referente à sua Licença Capacitação realizada entre os dias 01 a 29 de fevereiro de 2020. SEI
23106.141017/2019-51. Deliberação:  Referendado. Item 08 - Referendar - Plano de Trabalho rela�vo ao
final do 2º (segundo) mês do estágio probatório do Prof. Edgar Amaral Silveira (ENM). SEI
23106.086986/2019-32. Deliberação:  Referendado. Item 09 - Referendar - Relatório Final de Estágio
Probatório (28º mês) da professora Michéle Dal Toé Casagrande (ENC). SEI 23106.157892/2017-93.
Deliberação:  Referendado. Item 10 - Referendar - Relatório Final do Estágio Probatório do Prof. Vinicius
Pereira Gonçalves (ENE). SEI 23106.020602/2018-38. Deliberação:  Referendado. Item 11 - Referendar -
Relatório Parcial de Estágio Probatório do professor Vladimir Villaverde Barban (ENC). SEI
23106.101703/2017-28. Deliberação:  Referendado. Item 12 - Referendar - Apreciação do mérito
acadêmico cien�fico da proposta de Projeto de P&D in�tulada “Machine Learning e fadiga mul�axial para
cabos condutores: Tecnologias e disposi�vo para monitoramento e cálculo da durabilidade de linhas de
transmissão”. Relator: Prof. Edson Paulo da Silva (ENM). SEI 23106.046261/2020-45. Deliberação: 
Referendado. Item 13 - Apreciação do mérito acadêmico cien�fico da proposta de Projeto
“Caracterização mecânica, térmica, termomecânica, microestrutural e dinâmica de materiais e
componentes de engenharia”. SEI 23106.046289/2020-82. Deliberação: Aprovado. Item 14 - Indicação de
Representantes �tular e suplente para compor a Câmara de Carreira Docente - CCD. SEI
23106.048873/2020-72. Deliberação: Aprovado a recondução do �tular prof. José Walter de Bri�o (ENM).
Ficou aprovado que o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC) encaminhará ao Conselho da
FT a indicação do nome do suplente, podendo o nome ser encaminhado ad referendum pelo CF. Item 15 -
Indicações de representantes �tular e suplente para compor a Câmara de Gestão de Pessoas - CGP. SEI
23106.054824/2020-79. Deliberação: Aprovado a recondução da �tular profa. Maria Veras Oliveira
Cavalcante (EPR). Ficou também aprovado que o Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)
encaminhará ao Conselho da FT a  indicação do nome do suplente, podendo o nome ser encaminhado ad
referendum pelo CF. Item 16 - Outros assuntos. a) Prof. Bri�o sugeriu que a FT apresentasse os trabalhos
realizados de combate ao Covid-19 na Semana Universitária. Sugeriu a realização de um Simpósio para
apresentação destes trabalhos realizados no âmbito da FT. b) Prof. Romariz achou ó�ma a sugestão e  vai
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verificar a possibilidade de viabilização. EXTRAPAUTA: 1) Acordo de Cooperação entre a Universidade de
São Paulo (USP) e a Universidade de Brasília (UNB). Parecer:  Profa. Viviane Vasconcelos Ferreira Grubisic
(EPR). SEI 23106.043300/2020-52. Deliberação: Aprovado. 2)  Solicitação de registro da Pesquisadora
Colaboradora Dra. Ivonne Alejandra Maria Gu�errez Gong junto ao Programa de Pós-Graduação em
Geotecnia. Parecer: Prof. Ennio Marques Palmeira (ENC). Deliberação: Aprovado. Nada mais havendo a se
tratar, às quinze horas, 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 Cláudia Barreto Azevedo, Assistente de Direção da
Faculdade de Tecnologia, em 17/09/2020, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Ricardo Soares Romariz, Vice-Diretor(a) da
Faculdade de Tecnologia, em 21/09/2020, às 11:34, 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 5725061 e
o código CRC 682DC16D.
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