
ATA  DA  SEGUNDA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DA  FACULDADE  UnB

GAMA, realizada ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e oito, às

quatorze horas e trinta minutos, na sala A1 14-28/ A1 14-36. Estiveram presentes os

seguintes professores Adson Ferreira da Rocha (Presidente do Colegiado), André Barros

de Sales, Edgard Costa Oliveira, Emmanuel Pacheco Rocha Lima, Euler de Vilhena

Garcia, Georges Amvame Nze, Glauceny Cirne de Medeiros, Lourdes Mattos Brasil,

Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior,  Marcus Vinícius Girão de Morais,  Rafael

Morgado  Silva,  Rejane  Maria  da  Costa  Figueiredo,  Ricardo  Matos  Chaim,  Ricardo

Pezzuol  Jacobi,  Rita  de  Cássia  Silva,  Rudi  Henri  Van  Els,  Suzana  Moreira  Ávila,

Taygoara Felamingo de Oliveira, Yovanka Perez Ginoris, Wilson Henrique Veneziano e

os  representantes  dos  funcionários  Miria  Miranda  de  Sousa  e  Gláucia  Moura  de

Santana.  Estavam  ausentes  os  professores  Alessandro  Borges  de  Sousa  Oliveira

(justificada)  e  Marcelino  Monteiro  de  Andrade  (justificada).  Iniciando  a  reunião,  o

Presidente submeteu à apreciação os seguintes itens:  Item 1 – Leitura e aprovação da

Ata da reunião anterior: 1) O Prof. Adson Ferreira da Rocha iniciou a reunião com a

leitura da ata, porém, como se concluiu que eram necessárias algumas mudanças, a sua

aprovação foi adiada para a próxima reunião. O Prof. Adson Ferreira da Rocha também

teceu comentários sobre a sigla FGA, do Campus Gama. Definiu-se também que na

próxima reunião do colegiado será feita a aprovação da 1º e da 2º ata, estabelecendo-se

um padrão. Item 2 – Informes Gerais: 1) O Prof. Adson Ferreira da Rocha comunicou

que se encerra no dia dois de outubro o prazo para finalizar os pedidos ao setor de

compras, e solicitou que todos os professores formulassem os pedidos, principalmente

dos  equipamentos  que  serão  utilizados.  2)  Foram  adquiridos  doze  aparelhos  de  ar

condicionado que serão redistribuídos entre as salas, além de sistemas de sonorização

com diversas funções e de filmagem das aulas. 3) Foram apresentados os responsáveis

pelos laboratórios de química – Prof.ª Yovanka Perez Ginoris e Profª. Rita de Cássia da

Silva e pelo laboratório de física – Prof. Manuel Nascimento Dias Barcelo Júnior e Prof.

Emmanuel  Pacheco  Rocha  Lima,  sendo  dada  prioridade  à  implementação  desses

laboratórios. 4) O Prof. Adson Ferreira da Rocha solicitou aos professores que fizessem

uma relação de livros, sendo que serão pedidos 20 volumes dos livros principais do 1º e

2º semestres e, para os semestres posteriores serão pedidos dois exemplares de cada
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livro. Foram sugeridos alguns livros. O Prof. Rudi  Henri Van Els já havia solicitado

alguns livros, e este pedido está com o Prof. Alessandro Borges de Sousa Oliveira, que

irá consolidá-lo junto com os demais pedidos num único documento. A Prof.ª Lourdes

Mattos Brasil sugeriu a solicitação de 20 exemplares de cada obra para o ano de 2009.

5) A Prof.ª Rejane Maria da Costa Figueiredo informou sobre a  criação do Comitê de

Usuários de acordo com as políticas de informática da UnB e do PDI para o Conselho

de  Informática  e  que,  para  formação  desse  conselho,  é  necessário  eleger  quatro

representantes. Foi acordado que, para a próxima reunião, a comissão fará apresentação

do relatório, expondo os problemas e propondo as possíveis soluções, discutindo estes

com cada unidade. O comitê será composto pelos professores Rejane Maria da Costa

Figueiredo (representante) e André Barros de Sales (suplente). 6) Foi decidido que para

o  próximo  semestre  serão  ministradas  as  seguintes  disciplinas  Cálculo  II,  Física  I,

Laboratório de Física, uma matéria de Humanidades ainda não definida, CAD e uma

matéria específica da área de engenharia. Não haverá contratação de mais professores

para o segundo semestre, sendo que todas as responsabilidades serão divididas entre o

corpo docente atual. Houve uma breve discussão sobre as disciplinas Cálculo e Física,

pois, para o campus Gama, existe uma proposta específica, diferente do campus Darcy

Ribeiro – nomes e quantidade de créditos são diferentes – a solução dada seria a troca

bidirecional entre os campi. Ficou acordado que seria marcada uma reunião com uma

comissão que receberá os professores Nigel John Edward Pitt e Antônio Carlos Pedroza.

7) O Prof. Adson Ferreira da Rocha informou que o conselho da FGA ainda não foi

aprovado porque não ocorreu a reunião do CONSUNI. 8) O Prof. Adson Ferreira da

Rocha explicou sobre o CAD – um software que constrói todas as etapas de um projeto.

Item 3 – Aprovação do Plano de Trabalho do estágio Probatório: Foi apresentado, por

meio de projeção em tela, e explicado pelo Prof. Adson Ferreira da Rocha, cada ponto

do formulário do plano de trabalho do estágio probatório. Este plano tem por objetivo

apresentar  ao  Conselho  do  Campus  da  FGA e  às  instâncias  superiores  da  UnB  o

conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelo docente em regime de dedicação

exclusiva, durante os 36 meses de estágio probatório. O plano de trabalho será dividido

em quatro  atividades:  Ensino,  Pesquisa,  Extensão e  Administração.  Alguns aspectos

deste plano de trabalho foram aperfeiçoados pelos professores, que sugeriram algumas
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mudanças,  aprovadas por unanimidade.  O Prof. Ricardo Pezzuol Jacobi sugeriu que,

com o material acumulado, fosse criado ao longo do tempo livros em série do Campus

Gama.  Os  professores  propuseram  que,  para   o  atendimento  extraclasse  e  o

acompanhamento dos alunos, fosse criada uma sala de reuniões.  Foi dito pelo Prof.

Adson Ferreira  da  Rocha  que  um dos  objetivos  da  FGA é  tornar  efetivo  o  uso  do

Moodle,  e que todas as participações em eventos tais como congresso, projetos, etc.

precisam ser comprovadas. Houve discussão em relação à quantidade de artigos (nove

artigos)  a  serem submetidos  em congressos  nacionais  ou  internacionais  durante  um

triênio, fixando-se a quantidade em seis artigos e atribuindo a eles uma determinada

pontuação. Para a próxima reunião do colegiado, ficou acertado a aprovação dos planos

de  trabalho  que  fossem apresentados.  Submetido  a  votação  o  plano  de  trabalho  do

estágio probatório foi aprovado com unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o

Presidente  deu por  encerrada  a  reunião  às  dezessete  horas.  Eu,  Thábata  Utsumi  da

Silveira, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo

Presidente do Colegiado.

THÁBATA UTSUMI DA SILVEIRA                     ADSON FERREIRA DA ROCHA

      Assistente em Administração          Presidente do Colegiado
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