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ATA DA 430ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia três de
março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e oito minutos, na sala de reunião da Direção da
Faculdade de Tecnologia. Es�veram presentes os professores conselheiros: MÁRCIO MUNIZ DE FARIAS
(Diretor da FT); ALEXANDRE RICARDO SOARES ROMARIZ (Vice-Diretor da FT); EDSON PAULO DA SILVA
(Chefe do ENM); ANDERSON MARCOS DE SOUZA (Chefe do EFL); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO GURJÃO
(Chefe do ENC); JOÃO CARLOS FÉLIX SOUZA (Chefe do EPR); JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS (Chefe
do ENE); ELEUDO ESTEVES DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR (Subchefe do ENC); ARI MARIANO (Subchefe do
EPR);  ALBA VALÉRIA REZENDE (EFL); FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE); SANDERSON CÉSAR MACEDO
BARBALHO (EPR); MANOEL PORFÍRIO CORDÃO NETO (ENC); LUCIVAL MALCHER (ENM); MÁRCIO
ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA (FTD);  MARIANNA CAMPOS ALVARENGA (Discente) e WALTER DE
BRITTO VIDAL FILHO (ENM - Convidado). Ausência jus�ficada: MARCO LOPES DA CUNHA (FTD). Prof.
Márcio iniciou a reunião solicitando a aprovação da inclusão de três pontos como extrapauta. Os itens
extrapauta foram incluídos após aprovação de todos. Prof. Márcio mostrou solidariedade às pessoas que
sofreram e sofrem com a COVID-19. Prof. Márcio parabenizou, antecipadamente, todas as mulheres
presentes na reunião pelo Dia Internacional das Mulheres. Item 01 - Apreciação da Atas 429ª da Reunião
do Conselho da FT. Deliberação: Aprovado com uma abstenção.  Item 02 - Comunicados da Presidência.
a) Prof. Márcio deu boas-vindas aos professores Lucival Malcher (�tular) e Mário Benjamim Bap�sta de
Siqueira (suplente) como representantes dos docentes do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM)
no Conselho da Faculdade de Tecnologia (CF/FT). b) Prof. Lucival agradeceu as boas-vindas. c) Prof.
Márcio informou que, além dos nomes dos representantes no CF, o prof. Edson (Chefe do ENM) enviou os
nomes de todos os novos representantes nas Câmaras da FT. d) Prof. Márcio informou que o Regimento
Interno da FT está na pauta do Consuni desde a reunião anterior. O processo não chegou a ser analisado
em função da grande quan�dade de pontos de pauta da reunião Consuni. Comentou que na próxima
reunião o Regimento Interno estará novamente na pauta para análise. Informou que o relato está à
disposição para consultas. Informou que a relatora solicitou mudanças mínimas, na maioria mudanças
voltadas à nomenclatura.  e) Prof. Márcio comentou que encaminhou a todos a Portaria de
Reconhecimento de Cursos de Graduação. f) Prof. Márcio comentou sobre o SEI que trata da prorrogação
do prazo para preenchimento do formulário de levantamento dos espaços �sicos em uso. Pediu para que
todos preencham e façam sua manifestação no SEI. g) Prof. Edil informou que teve problemas com o
acesso ao formulário de coleta de informações sobre uso dos espaços �sicos, recebendo mensagem de
acesso negado que impossibilitava a entrada das informações. Mandou um e-mail explicando a situação à
FTD e ao DAF. h) Prof. Márcio comentou que a descrição do problema de acesso deve ser realizada
diretamente no SEI do formulário. i) Prof. Márcio informou sobre o SEI que trata das novas diretrizes para
as etapas avalia�vas e presenciais de concursos públicos. Era um assunto ques�onado e aguardado por
todos e agora já existem as instruções para prosseguimento dos concursos. Prof. Márcio destacou que a
FTD encaminhou um despacho a todos os Chefes para conhecimento do O�cio do DGP/DPAM,
ressaltando que a deliberação para o prosseguimento da aplicação das etapas de provas na modalidade
presencial será da Unidade Acadêmica. A realização deve atender os protocolos de biossegurança,
prevenção e controle da Covid. Comentou que os departamentos devem se manifestar caso sejam
contrários à aplicação ou manutenção dos concursos e provas. Destacou que a FTD irá aceitar a
manifestação do departamento. Prof. Márcio manifestou favorável a con�nuidade da realização dos
concursos, mas se algum departamento quiser interromper deve se manifestar. j) Profa. Cláudia informou
sobre o andamento do processo de concurso do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC).
Comentou que recebeu um SEI sobre vagas do ENC pendentes de realização de concurso. No documento
es�pulam a abertura do concurso até o dia 25 de março de 2021. As duas vagas surgiram em função de
aposentadorias. k) Prof. Márcio informou que o Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) também
possui uma vaga para docente em aberto, sendo necessário solicitar a abertura de concurso. l) Prof.
Márcio comentou sobre um esclarecimento realizado pelo DEG, que explica a ausência e dificuldade do
decanato de lançar as avaliações discentes. Prof. Márcio esclareceu que a avaliação discente não pode ser
cobrada e nem afetar nega�vamente as avaliações de nenhum docente no momento. No documento o
DEG informou também que a par�r deste semestre a avaliação estará no sistema SIGAA. m) Prof. Márcio
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comentou que a FT vem recebendo grande volume de processos de progressão funcional, e em função
disso todos os relatores estão ocupados. O servidor Júlio Galvão (FTD) está conseguindo organizar a
demanda para que todos os pedidos sejam analisados. n) Prof. Márcio informou sobre o pedido de
análise da minuta de resolução que ins�tui normas de direitos autorais, conexos e afins para o
desenvolvimento de a�vidades em forma remota durante o Período de Excepcionalidade da pandemia de
COVID-19 (PE) na UnB. As sugestões à minuta de resolução devem ser enviadas até 10/03/2021. o) Prof.
Márcio informou que a FT divulgou a todos a oportunidade do Summer Studies of the U.S. Ins�tutes for
Scholars por intermédio do INT. Comentou que na reunião n. 429 do Conselho da FT ficou definido o
nome de dois representantes da FT, Alexandre Romariz (FTD) e Manoel Por�rio (ENC), para atuação junto
ao INT/UnB.  p) Prof. Márcio comentou sobre o SEI do DGP que traz orientações a respeito do trabalho
presencial, férias e homologação de ponto. q) Prof. Márcio comentou sobre o comunicado do Parque
Cien�fico e Tecnológico - PCTec/UnB, que trata das solicitações de serviços - compar�lhamento de
laboratório e equipamentos no contexto do ambiente de inovação da UnB. Os interessados devem se
manifestar no SEI. r) Prof. Márcio informou que na reunião do Consuni será votado o nome do novo
Diretor do Parque Tecnológico, sendo o nome do  prof. Carlos Alberto Gurgel Veras (ENM) indicado ao
cargo. Informou que o Prof. Cláudio Henrique de Almeida Feitosa Pereira assumiu a INFRA em
subs�tuição da arquiteta sra. Helena Zanella. s) Prof. Márcio comentou sobre os O�cios do DGP/DPAM de
provimento de vagas de concurso desocupadas no BPEq-UnB. Informou que encaminhou os o�cios ao
ENC e ENE, solicitando para providenciar o andamento dos concursos. t) Prof. Márcio comentou sobre a
divulgação da revogação da Resolução da Capro sobre editais do Covid. Ressaltou que Prof. Ugo Dias é o
representante da FT na CPP. u) Prof. Márcio informou sobre o Plano Anual de Contratações - PAC 2022.
Solicitam a realização de uma previsão de todas as compras e serviços do ano de 2022. Os Interlocutores
de compras da FTD são os servidores Márcio Alcântara e Jackson Ferreira. v) Prof. Márcio comentou sobre
o Adiamento do Edital de Extensão. w) Prof. Márcio comentou que todos receberam o comunicado
recente da Reitoria sobre a suspensão de a�vidades presenciais. Prof. Márcio destacou que FT não pode
ter posicionamento contrário à Reitoria. Acredita que a situação seja passageira e que em breve voltará
ao estado anterior. x) Prof. Sanderson comentou que ainda tem dúvidas quanto a abertura de concursos
para subs�tuir vagas de aposentados. r) Prof. Márcio explicou rapidamente como funciona o trâmite de
uma vaga resultante de aposentadoria. Explicou que as vagas vão para o um banco de vagas do BPEq-
UnB. Esclareceu que, em geral, as vagas têm voltado para o departamento de origem. y) Prof. João Carlos
Félix sugere que o representante da FT no BPEq-UnB expresse os problemas das vagas da FT. z) Prof.
Márcio esclareceu que o representante do BPEq-UnB não é representante da FT, foi indicado pela FT
como uma sugestão de nome para atuar na grande área de exatas e ciências. A decisão pela escolha do
nome foi do Consuni, que escolheu o prof. Sérgio Koide (ENC) como suplente. Item 03 - Comunicados dos
Representantes da FT junto aos colegiados superiores. a) CEPE - Prof. Romariz comentou sobre a
Resolução de Direito Autorais. Comentou que a versão poderá ser usada como uma regra geral na UnB.
Considerou o assunto complexo, tendo como obje�vo dar segurança ao professor. Sugeriu que todos
realizem uma leitura calma e com cuidado para posterior envio de sugestões. b) CEPE - Prof. Romariz
comentou que o Cepe ainda não �nha recebido a informação sobre o problema da falta de sincronismo
do calendário do próximo semestre com as datas de entrada de novos estudantes. O Cepe deve ser
informado e deve votar defini�vamente um novo calendário. Comentou ser possível que o intervalo de
um semestre a outro seja maior do que o previsto originalmente. c) Prof. Romariz comentou sobre o
processo de Reconhecimento dos Cursos de Graduação da FT, que os cursos �veram seu reconhecimento
recentemente renovado com exceção do Curso de Engenharia de Redes de Comunicação. O curso de
Redes optou pela visita no lugar da realização da prova, jus�ficando problemas de adequação do curso às
provas elaboradas pelo Enade. d) Prof. Romariz comentou sobre a Avaliação Discente. Explicou que foi
realizado um trabalho para solucionar a deficiência do formulário de avaliação, mas a pandemia
interrompeu a aplicação na forma prá�ca. e) Prof. Sanderson perguntou onde poderia encontrar o
material produzido e que gostaria de uma cópia. f) Prof. Romariz explicou brevemente sobre a elaboração
da solução do problema do formulário de avaliação. Comentou que chegaram a um novo instrumento
com a colaboração e condução do prof. Ari Mariano (EPR). g) Prof. Ari explicou um pouco sobre a
pesquisa e sobre o novo instrumento. Informou também que já realizou um pré-teste do novo
instrumento. Esclareceu que a ideia nasceu da União dos CAs. Prof. Ari ficou de enviar cópia do material
solicitado pelo prof. Sanderson. h) CCD - Prof. Bri�o comentou sobre o fim do funcionamento do sistema
SADD, que auxiliava a fazer as progressões docentes. Esclareceu que o procedimento terá que ser
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realizado manualmente caso o SIGAA não venha a funcionar para o mesmo fim do SADD, precisando da
atenção dos docentes na hora de preencher e anexar os documentos para progressão. i) Consuni - Prof.
Márcio informou que na úl�ma reunião houve homenagens para dois professores que a UnB perdeu
ví�mas da Covid. Comentou que teve apresentações e falas dos novos decanos e dos an�gos. A Decana
Denise Imbroisi (DPO/UnB) informou que a UnB ainda não possui orçamento. A PLOA ainda não foi
aprovada e a UnB recebeu menos de 1/12 avos do que deveria receber por mês. Informou que
analisaram 18 processos de recursos dos alunos desligados da UnB por alegadas irregularidades no
sistema de cotas. Item 04 - Comunicados e solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) Prof. Edil
informou que encaminhou o pedido de abertura da vaga de concurso público gerada pela vacância do
prof. Felipe Vigorino. Comentou que tem outro concurso em aberto e não sabe o que fazer por conta da
ausência de instruções do DGP. b) Prof. Márcio informou que já existem as instruções do DGP para os
concursos, que foram divulgadas e informadas na presente reunião. c) Prof. Edil comentou que vai entrar
em contato para verificar as informações e dar andamento aos concursos para aplicação das provas. d)
Prof. Edil comentou sobre a Circular de Estágio, referente às assinaturas dos contratos. A UnB pediu que
seja realizada uma verificação dos estágios que estão sendo realizados presencialmente e os que não
estão sendo realizados presencialmente. Comentou que a FGA/UnB suspendeu todos os contratos de
estágio que tramitavam por conta desta Circular. e) Prof. Edil comentou sobre o acesso aos prédios da FT.
Informou que todos os prédios estão abertos. Comentou que estava fornecendo autorizações específicas
para alunos terem acesso ao prédio SG-11, mas em função das novas determinações revogou todas as
autorizações, com exceção de algumas pesquisas que estejam acontecendo remotamente.  Considerou
importante ter uma discussão na FT para obtenção de orientações sobre o que fazer sobre o acesso aos
prédios. f) Prof. Ari comentou também sobre a situação dos estágios na UnB. Considerou que o maior
problema está relacionado ao pagamento do vale transporte, que presume um deslocamento do aluno
ao trabalho (estágio). g) Prof. Ari comunicou que esta será a úl�ma reunião do CF/FT que ele e o prof.
João Carlos par�cipariam, como Chefe e Subchefe do EPR, respec�vamente. Nas próximas reuniões
estará presente a nova Chefia do EPR: professores Clóvis Neumann (Chefe) e Paulo Celso dos Reis Gomes
(Subchefe). h) Prof. Márcio comentou sobre os esclarecimentos do Decanato de Ensino de Graduação
(DEG) em relação aos Estágios. Destacou que estágio é encarado como a�vidade acadêmica e não como
a�vidade trabalhista. Informou que o assunto será pautado na próxima reunião da Câmara de Cursos de
Graduação da FT (CCG/FT). i) Prof. Romariz comentou que tanto os estágios quanto os Créditos de
Extensão devem ser pautados na próxima reunião da CCG/FT. Item 05 - Referendar - Relatório Parcial de
Estágio Probatório (18º mês) do professor André Von Borries Lopes (ENM). SEI 23106.014537/2019-92.
Deliberação: Referendado. Item 06 -  Referendar - Apos�lamento no âmbito do projeto “Estudo técnico
sobre vida ú�l de britas u�lizadas para lastro” entre a UnB e a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A. SEI 23106.092284/2020-21. Deliberação: Referendado. Item 07 -  Indicação de Representantes para
compor o Conselho Delibera�vo da Fazenda Água Limpa. SEI 23106.022162/2021-59. Deliberação:
Aprovado a recondução dos professores Alba Valéria Rezende (EFL) e Reuber Albuquerque Brandão (EFL).
Item 08 - Outros assuntos. a) Prof. Márcio agradeceu a parceria e o trabalho realizado pelos professores
Ari Mariano e João Carlos Félix na FT e no CF/FT. b) Prof. Márcio perguntou se a discente Marianna e o
servidor Márcio Alcântara gostariam de se manifestar. c) Prof. João Carlos Félix agradeceu as
contribuições dos professores Márcio, Alexandre Romariz e de todo CF/FT. Comentou que contribuiu para
os trabalhos desenvolvidos na FT e no CF. Destacou a importância de novas visões e contribuições de
áreas diferentes. d) Prof. Eleudo comentou sobre o trabalho realizado pela Comissão para elaboração de
um documento sobre os espaços �sicos da FT para o retorno presencial.  A Comissão irá se reunir
amanhã à tarde (04/03/2021) e em breve será possível apresentar algum material no CF/FT. A FT possui 8
prédios o que exigiu muita dedicação e trabalho da Comissão. EXTRAPAUTA: Item 1 - Adesão ao Serviço
Voluntário de Carlos Maurício de Borges Mello. Departamento de Engenharia de Produção. SEI
23106.030026/2019-18. Deliberação: Aprovado. Item 2 - Adesão ao Serviço Voluntário de Ricardo
Fernandes Paixão. Departamento de Engenharia de Produção. SEI 23106.140124/2018-81.  Deliberação:
Aprovado. Item 3 - Adesão ao Serviço Voluntário de Maria Isabel Araújo dos Silva dos Santos .
Departamento de Engenharia de Produção. SEI 23106.060682/2019-45. Deliberação: Aprovado. Nada
mais havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta e 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 30/03/2021, às 17:37, 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 em Administração
da Faculdade de Tecnologia, em 30/03/2021, às 17:48, 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 6483353 e
o código CRC 3C3B203E.
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