
 

ATA DA 451ª REUNIÃO DO CONSELHO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (CF/FT), realizada no dia onze de
maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e oito minutos, na sala de reunião da Direção da
Faculdade de Tecnologia. Es�veram presentes os seguintes conselheiros e convidados: EDSON PAULO DA
SILVA (Diretor da FT); PAULO CELSO DOS REIS GOMES (Vice-Diretor da FT); CLÓVIS NEUMANN (Chefe do
EPR); MARCO ANTÔNIO FREITAS DO EGITO COELHO (Chefe do ENE); CLÁUDIA MÁRCIA COUTINHO
GURJÃO (Chefa do ENC); ELEUDO ESTEVES DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR (Sub-Chefe do ENC); JORGE LUIZ DE
ALMEIDA FERREIRA (Chefe do ENM); LUCIVAL MALCHER (ENM); FLÁVIO ELIAS GOMES DE DEUS (ENE);
SANDERSON CÉSAR MACEDO BARBALHO (EPR); WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO (ENM); MARCO LOPES
DA CUNHA (FTD); MÁRCIO ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA (FTD) e IVAN ALVES DA CUNHA FILHO
(Discente). Falta jus�ficada: LEONARDO JOB BIALI (Chefe do EFL); CLÁUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA
FEITOSA PEREIRA (ENC); JOSÉ ALEXANDER ARAÚJO (ENM) e ALBA VALÉRIA REZENDE (EFL).  Item 01:
Comunicados da Presidência (Elaboração do Plano de Trabalho da Direção da FT 2022-2026). Prof. Edson
fez os seguintes informes: a) Convocará uma reunião extraordinária do CF/FT para aprovação do Plano de
Trabalho da Direção da FT 2022-2026. b) Esclareceu que está consultando todas as áreas da FT para
conhecer as demandas específicas, podendo ser inseridas no Plano de Trabalho da Direção da FT para os
próximos 4 anos.  c) Comentou que, a par�r do dia 06 de junho, não haveria mais jus�fica�va legal para o
trabalho remoto em função da pandemia, nem exis�ria mais a obrigatoriedade do uso de máscaras e
comprovação de vacinação. Destacou que as medidas sanitárias con�nuarão sendo fortemente
recomendadas. Item 02: Comunicados dos Representantes da FT junto aos colegiados superiores. Não
houve. Item 03: Comunicados e solicitações dos Colegiados dos Departamentos. a) Prof. Clóvis informou
sobre o início da obra para adequação do espaço do Bloco E da FT. Solicitou ajuda da Direção da FT em
agilizar os orçamentos e trâmites burocrá�cos para aprovação das etapas da reforma. Prof. Edson
solicitou que o servidor Márcio Alcântara (FTD) desse atenção especial para agilizar e acompanhar as
demandas para reforma do Bloco E. b) Prof. Egito informou que o Departamento de Engenharia Elétrica
(ENE) abriu o período de inscrições para candidatura para a eleição do próximo Chefe do ENE. c) Prof.
Lucival comentou sobre restrições impostas pelo CREA-DF a egressos da FT. Informou que gostaria de
resolver os problemas/restrições dos egressos junto ao CREA-DF. d) Prof. Edson solicitou ao Prof. Lucival
que fizesse o levantamento de restrições junto ao CREA-DF. E aproveitou para informar sobre a exigência
de um responsável técnico com registro no CREA-DF para o credenciamento de laboratórios/grupos de
pesquisa no contexto da Instrução Norma�va CAPRO 004/2020. Item 04: Concessão do �tulo de
Professor Honoris Causa ao Professor Edward John Hinch. Parecer: José Alexander Araújo (ENM).
SEI 23106.003350/2022-69. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 05: Prestação de contas  do
Acordo Internacional de Cooperação Cien�fica e Didá�ca entre a Universidade de Jiangsu e a
Universidade de Brasília para o período 2016-2021. SEI 23106.090301/2016-18. Deliberação: Aprovado
por unanimidade. Item 06: Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o
Provimento de Cargo de Professor de Magistério Superior. Área: Suprimentos. Edital 012/2022. Classe: A -
Denominação: Adjunto "A" - Nível: 1. Departamento de Engenharia de Produção.
SEI 23106.003372/2022-29. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 07: Formalização da
infraestrutura Laboratório de Desenvolvimento de Produto e Proto�pagem Rápida - LadPRER como
Laboratório de Pesquisa Mul�usuário. SEI 23106.029048/2022-31. Deliberação: Aprovado por
unanimidade. Item 08: Indicação da Professora Simone Borges Simão Monteiro, representando o
Departamento de Engenharia de Produção - EPR, para compor a Câmara de Extensão da FT.
SEI 23106.050343/2022-56. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Item 09: Consulta para
Representantes Técnico-Administra�vos junto ao Conselho da Faculdade de Tecnologia - 2022/2024.
Deliberação: Manter em pauta. Item 10: Outros Assuntos. a) Prof. Paulo Celso propôs a realização da
recepção aos calouros da FT. Comentou sobre as sugestões apontadas no Colegiado de Graduação da FT -
CG/FT. Destacou que a intenção é padronizar a recepção para todos os cursos. b) O Prof. Edson sugeriu
que a FT ofereça uma Aula Magna todo semestre, e que cada departamento organize uma recepção de
seus calouros. Informou ainda que o Colegiado de Graduação já estava incumbido de elaborar e



implementar um Plano Emergencial de Preparação dos estudantes para a prova do ENADE 2023. c) O
representante discente, Ivan, comentou sobre as avaliações do MEC. Sugeriu envolver os outros cursos de
fora da FT (que fazem parte da grade de disciplinas dos alunos da FT) na organização e preparação dos
alunos para as avaliações. d) Profa. Cláudia comentou sobre a importância dos docentes atuarem na
organização das avaliações do ENADE. e) O representante suplente dos servidores técnico
administra�vos, Márcio Alcântara, informou sobre a importância dos departamentos e coordenadores de
pós-graduação manifestar, na Circular enviada pela Administração Superior, sobre recursos da fonte 250.
h) Prof. Paulo Celso solicitou, aos Chefes dos Departamentos, o envio das ordens de serviço não
atendidas pela PRC e sugestões para solução das demandas. Nada mais havendo a se tratar, às quinze
horas e cinquenta e cinco minutos o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Cláudia Barreto Azevedo,
Secretária do Conselho da Faculdade de Tecnologia, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada,
será assinada por mim e pelo Presidente.

Documento assinado eletronicamente por Edson Paulo da Silva, Diretor(a) da Faculdade de
Tecnologia, em 07/06/2022, às 09:46, 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
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fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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