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ATA DA 431ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia vinte e
quatro de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e três 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); CLOVIS NEUMANN (Chefe do EPR); JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS (Chefe do ENE);
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 dando boas-vindas aos novos membros do Conselho, professores Clóvis
Neumann (EPR) e Paulo Celso (EPR). Prof. Clóvis agradeceu a oportunidade de atuar no CF e informou
que trabalhará da melhor forma possível. Prof. Márcio apresentou os itens da pauta da reunião. Prof.
Márcio solicitou autorização do CF para inclusão do item Extrapauta. Todos autorizaram e o item foi
incluído. Item 01 - Apreciação da Ata 430ª da Reunião do Conselho da FT. Deliberação: Aprovado. Item 02
- Comunicados da Presidência. a) Prof. Márcio mostrou solidariedade com todos que sofrem ou sofreram
com a Covid. Comentou sobre a esperança com as vacinas e sobre as perdas de pessoas pela doença.
Atualmente dois servidores da FT foram infectados e estão em tratamento, Frederico Mourão e Marcos
Lopes.  b) Prof. Márcio informou que não pode deliberar/votar nenhuma medida contrária ao decreto do
GDF. Sugere que colegas que tenham servidores em a�vidade não essenciais cancelem as a�vidades
presenciais. Informou que as a�vidades presenciais no laboratório Infralab foram canceladas totalmente
por duas semanas em função do agravamento da pandemia. Comentou que vem recebendo pedidos de
auxílio da Reitora e do HRAN para produção de respiradores e oxigênio. Informou que na tenta�va de
ajudar vem buscando informações sobre a possibilidade de produção de oxigênio. Reforçou que diante da
situação de agravamento da doença, sugere a suspensão dos serviços não essenciais na FT. Comentou
que, no momento, a FT não tem mais ninguém para receber correspondências e entregas. O servidor
Marco Lopes estava auxiliando nesta a�vidade, mas agora o serviço não está mais disponível. c) Prof.
Sanderson comentou que gostaria da opinião do Conselho sobre o funcionamento das a�vidades
presenciais do laboratório em função do projeto do novo respirador. d) Prof. Márcio informou ao prof.
Sanderson que o trabalho presencial está permi�do para os projetos relacionados ao combate da Covid.
e) Prof. Márcio informou que a Direção da FT enviou a Circular 001/2021 FTD, que solicita contatos
emergenciais de servidores e docentes da FT. A circular foi redigida após instrução da Diretoria de
Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU/UnB) em função das dificuldades de contatar
servidores em dificuldades neste período de pandemia. O preenchimento do formulário é opcional. Os
contatos serão usados em caso de eventualidade. Prof. Márcio solicitou ajuda na campanha, pedindo que
servidores técnicos e docentes respondam ao formulário. f) Prof. Márcio informou que o prof. Cláudio
Henrique de Almeida Feitosa Pereira pediu exoneração da função de Secretário da INFRA. O engenheiro
Augusto César Oliveira Dias assumiu a função. Comentou que a FT possui uma série de obras aguardando
tramitação da INFRA e agora o assunto será tratado com o engenheiro Augusto Dias. g) Prof. Edson
perguntou o que aconteceu para o prof. Cláudio pedir exoneração da INFRA. Prof. Márcio respondeu que
foram problemas pessoais. h) Prof. Márcio informou sobre a alteração na forma de repasses financeiros
da UnB às Fundações de Apoio, no que se refere aos valores rela�vos ao Imposto sobre Serviços (ISS).
Explicou brevemente o que mudou e comentou que alguns projetos precisam ser revistos. i) Prof. Márcio
informou que alguns processos de progressão funcional �veram atraso e alguns membros foram
trocados. Prof. Márcio informou que o prof. Adson (ENE) pediu sua subs�tuição na Comissão de
Progressão Funcional da FT, sendo subs�tuído pelo Prof. Ivan Camargo (ENE). Prof. Márcio agradeceu o
empenho do ENE na busca por um subs�tuto e a disponibilidade do prof. Ivan Camargo.  j) Prof. Márcio
comentou que foi enviado a todos o SEI sobre a oportunidade de aquisição de projetores de mul�mídia.
Cada departamento deve fazer o levantamento de suas necessidades com o auxílio dos seus próprios
ordenadores de despesas. l) Prof. Márcio comentou sobre a reabertura do edital de auxílio de inclusão
digital – emprés�mo de computadores para Inclusão Digital dos alunos socioeconomicamente



08/04/2021 SEI/UnB - 6533278 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7311452&infra_sistema=… 2/4

vulneráveis. Explicou que no ano anterior 12 (doze) alunos par�ciparam do edital, sendo que 1 (um)
aluno não precisou mais do computador e devolveu.  Comentou que no novo edital a FT teve mais 3
(três) pedidos, totalizando 14 (quatorze) alunos que u�lizam o recurso. m) Prof. Márcio informou sobre a
criação e o funcionamento da Diretoria de Análise e Conformidade Processual DACP (an�ga Assessoria
Operacional). Todos os processos referentes à homologação de despesas e emissão de empenho em
geral, pagamentos de bolsas, auxílios e GECCs e processos que exijam análise da conformidade legal
devem ser encaminhados à DAF/DACP para instrução. Prof. Márcio comentou que não tem no�cias sobre
a previsão orçamentária da UnB. Até o momento não houve convocação de reunião do CAD sobre o
assunto. Recebemos o repasse de menos de 1/12 avos do orçamento. Caso surja algum gasto urgente
será analisado, podendo ser autorizado. n) A discente Marianna informou que o CAD foi convocado para
amanhã (25/03/2021). Item 03 - Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados superiores.
a) CAD – Prof. Flávio leu brevemente a pauta da reunião do CAD que será realizada no dia 25/03/2021.
Destacou que não havia nenhum ponto de pauta a respeito do orçamento. b) CEPE – Prof. Romariz
comentou que na reunião do Cepe foi deliberado o novo calendário acadêmico. Na reunião o Decano de
Graduação comentou que o calendário anterior era tecnicamente inviável. A maioria dos conselheiros do
Cepe votou pela normalização mais rápida possível do calendário acadêmico da universidade. Prof.
Romariz comentou como foi realizada a votação para definição da data e da duração dos semestres. Prof.
Romariz comentou que a proposta da FT de desvinculação  excepcional entre os calendários le�vos para
os cursos de graduação e de pós-graduação não foi analisada no CEPE. O CEPE evidenciou a necessidade
de que a proposta fosse analisada no âmbito da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPP). Prof.
Romariz informou que o Cepe convocou extraordinariamente reunião para amanhã (25/03/2021), para
deliberar sobre a forma de ingresso na UNB. Prof. Romariz não sabe o que será efe�vamente discu�do e
deliberado porque a pauta não especificou, mas acredita que será discu�do sobre a entrada de alunos
pelo PAS. c) Prof. Márcio informou que enviou um SEI solicitando a inclusão da proposta da FT na pauta
da CPP. d) Prof. Romariz comentou que a base da fala e preocupação do Decano era a entrada na UnB de
5 mil novos alunos. e) Prof. Márcio comentou não compreender o sen�do de uma reunião ser convocada
sem os conselheiros terem o conhecimento exato do assunto a ser discu�do e deliberado. f) Consuni –
Prof. Márcio informou que a úl�ma reunião foi con�nuação da análise e deliberação dos recursos dos
alunos acusados de irregularidades no ingresso na UnB via sistema de cotas. Na próxima reunião a pauta
será destravada e prosseguirá com os represados, incluindo nosso Regimento Interno da FT. g) CCD – Prof.
Bri�o informou sobre a subs�tuição do sistema SADD pelo SIGAA. O SADD será man�do a�vo por mais
um semestre até que a ferramenta subs�tuta no SIGAA funcione adequadamente. Item 04 -
Comunicados e solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) A discente Marianna comentou sobre
o recurso de um aluno no CAD, que vem respondendo a um processo por fraude na Assistência
Estudan�l. O aluno alega não ter fraudado o esquema de assistência e o recurso seria para isentá-lo da
devolução do valor ou da prestação de serviços comunitários. A discente Marianna pediu atenção do
representante da FT, o prof. Flávio Elias, sobre o processo em questão. b) A discente Marianna comentou
que o Centro Acadêmico fez uma pesquisa entre alunos sobre o calendário acadêmico. A pesquisa
mostrou que os alunos foram massivamente contra o grande intervalo do calendário acadêmico
aprovado. A aluna Marianna informou que pretendem levar um recurso para a próxima reunião do
Consuni. c) Prof. Edson informou que o prof. Carlos Alberto Gurgel Veras foi indicado como o Diretor do
Parque Cien�fico e Tecnológico da UnB (PCTec-UnB). Prof. Edson comentou sobre a oportunidade
(Chamada Pública) de par�cipação de um grupo de professores da FT (ENE e ENM) em edital da Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII. A UnB está recebendo propostas das unidades
com vistas a escolher uma proposta ins�tucional. O resultado da priorização interna na UnB sairá ainda
hoje (24/03/2021). d) Prof. Márcio informou que caso sejam contemplados tentará ampliar a proposta na
FT. e) Prof. Sanderson considerou importante a par�cipação da UnB no EMBRAPII. Prof. Sanderson
elogiou a a�tude do prof. Edson de puxar essa oportunidade. f) Prof. Sanderson comentou que o
calendário acadêmico aprovado pelo Cepe deve ser seguido por todos visto que não tem mais como
reverter. Considera que a FT possa redigir um comunicado interno sobre o assunto. Comentou que não
entende a lógica do calendário aprovado e fica preocupado com a visão transmi�da da UnB para
comunidade externa. g) Prof. Lucival alertou os Chefes de Departamento e demais Colegas sobre a
criação de restrições impostas pelo CREA para egressos da UnB. Caso algum colega queira levar os
problemas ao CREA, ele se disponibiliza para transmi�r a mensagem como representante da FT junto ao
CREA. h) Prof. Manoel perguntou quais eram as restrições do CREA. Explicou que o Curso de Engenharia
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Ambiental possui mais restrições no CREA do que o Curso de Engenharia Civil – na área de saneamento.
Sugeriu abrir um canal de comunicação para esclarecer ao CREA a grade do curso, evitando restrições
indevidas. i) Prof. Márcio considera que as discussões sobre as restrições dos cursos no CREA devem ser
tratadas na CCG/FT. j) Prof. Márcio informou que muitos colegas ficaram insa�sfeitos pela ausência de
votação da proposta da FT no Cepe. Comentou que algumas pessoas pediram a realização de recurso,
mas infelizmente não tem mais jeito. Prof. Márcio reforçou que a FT encaminhou um SEI à CPP para que a
proposta da FT seja pautada e analisada na reunião. Item 05 - Referendar - Memorando de Entendimento
Acadêmico, Cien�fico e Cultural a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Swedish
Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB). Coordenador: Leandro Lima Rasmussen (ENC).
Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. SEI
23106.008627/2021-69. Deliberação: Referendado. Item 06 - Edital para a abertura de concurso público
para a área de Sistemas Elétricos de Potência, Dedicação Exclusiva. Código da vaga nº 919297.
Departamento de Engenharia Elétrica. SEI 23106.012837/2021-51. Deliberação: Aprovado. Item 07 -
Edital para a abertura de concurso público para a área Área de Engenharia Civil, Subárea: Infraestrutura e
Economia dos Transportes, Dedicação Exclusiva. Código da vaga nº 314722. Departamento de Engenharia
Civil e Ambiental. SEI 23106.025647/2021-02. Deliberação: Aprovado. Item 08 - Banca Examinadora do
Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargo de Professor de Magistério Superior.
Área de Conhecimento: Estruturas Metálicas e Teoria das Estruturas. Edital 324, de 27 de novembro de
2019. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. SEI 23106.109691/2019-41. Deliberação:
Aprovado. a) Prof. Cláudia esclareceu sobre a mudança na banca do concurso e explicou que o processo é
sigiloso. b) Prof. Edil solicitou registro em ata de que discorda veementemente do grau de sigilo
estabelecido nos processos de concursos públicos. c) Prof. Alba explicou o porquê da origem do sigilo nos
processos de concurso. Informou que o grau de sigilo foi estabelecido em resposta a uma instrução do
Decanato de Gestão de Pessoas - DGP. Esclareceu que an�gamente todos os processos de concurso eram
no papel e agora estão no SEI, e os chefes de departamento selecionam quem pode ter acesso. d) Prof.
Márcio informou que ques�onará ao DGP sobre a possibilidade de parte do processo ficar sem sigilo.  e)
Profa. Cláudia considera interessante fazer a consulta e que todos os envolvidos tenham acesso. Item 09 -
Memorando de Entendimento entre a UnB e a empresa Petronas. Departamento de Engenharia
Mecânica (ENM).  SEI 23106.028588/2021-16. Deliberação: Aprovado. Item 10 - Promoção Funcional
Docente Titular Classe "E" e Comissão Especial Avaliadora. Candidato: Prof. Mauro Eloi Nappo (EFL).
Comissão: Humberto Ângelo (UnB) - Presidente, Joaquim Carlos Gonçalez (UnB) - Suplente do Presidente,
Nilton César Fiedler (UFES) - Membro Externo 1, José Tarcísio da Silva Oliveira (UFES) - Membro Externo
2, José Franklin Chichorro (UFES) - Membro Externo 3 e Renato Ribeiro Passos (UFES) - Suplente dos
Externos. Prof. Márcio informou que a promoção acontecerá no dia 30/03/2021 e será transmi�da pelo
canal da FT no  YouTube. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 11 - Promoção Funcional
Docente Titular Classe "E" e Comissão Especial Avaliadora. Candidato: Prof. Alexandre Florian da Costa
(EFL). Comissão: Joaquim Carlos Gonçalez (UnB) - Presidente, Humberto Ângelo (UnB) - Suplente do
Presidente, Nilton César Fiedler (UFES) - Membro Externo 1,  Márcio Pereira da Rocha (UFPR) - Membro
Externo 2,  Gilson Fernandes da Silva (UFES) - Membro Externo 3 e Juarez Benigno Paes (UFES) - Suplente
dos Externos. Prof. Márcio informou que a promoção acontecerá no dia 20/04/2021 e será transmi�da
pelo canal da FT no  YouTube. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 12 - Outros assuntos. a)
Prof. Márcio informou que recebeu a no�cia, durante esta reunião, de que saiu o resultado da seleção
interna da UnB para o EMBRAPII. A proposta da FT foi escolhida para representar a UnB. b) Prof. Edson
explicou que até sexta-feira será encaminhada uma carta consulta pela Reitora. Após o envio da carta, a
FT terá um mês para elaborar uma nova proposta, que disputará com o resto do país pela oportunidade.
c) Prof. Márcio parabenizou o prof. Edson e os outros envolvidos no trabalho. Prof. Edson destacou que o
mérito pela conquista foi dos professores envolvidos no trabalho. EXTRAPAUTA - Item 1 - Parceria entre
UnB e o programa de mestrado europeu “BIM A+”. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. SEI
23106.017635/2021-04. Deliberação: Aprovado. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e quarenta
e quatro 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 Marcio Muniz de Farias, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 08/04/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



08/04/2021 SEI/UnB - 6533278 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7311452&infra_sistema=… 4/4

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Barreto Azevedo, Assistente de Direção da
Faculdade de Tecnologia, em 08/04/2021, às 14:52, 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 6533278 e
o código CRC 45D84F6E.
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