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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2015 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada no dia vinte e três de março de dois mil e quinze, às 2 

quatorze horas e vinte minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de Sousa 3 

Oliveira (presidente do colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil, Sandro Augusto Haddad 4 

(coordenador de graduação), Juliana Petrocchi Rodrigues (coord. De energia), Edson Mintsu Hung 5 

(coordenador de estágio eletrônica), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. 6 

Automotiva), Carla Silva Rocha Aguiar (Coordenador de eng. Software), Josiane do Socorro Aguiar 7 

de Souza (Coordenadora de extensão), Maurício Serrano (Rep. Prof. eng. software), Paolo Gessini 8 

(Coordenador de eng. aeroespacial), Taís Calliero Tognetti (Rep. Prof. tronco comum), Daniel 9 

Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica), Vanderlan Bittencourt Rodrigues 10 

(Represent. Téc. Administ.), Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (suplente energia), Eneida 11 

Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. 12 

Prof. Eng. Aeroespacial), David Dowbkowski (representante D.A), Madalena Ribeiro (SOU) e 13 

Isamar Gonçalo (SOU). Estavam ausentes: José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo 14 

Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Marília Miranda Forte Gomes (suplente tronco comum), 15 

Simone Batisttinni (suplente aeroespacial), Maria Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia), 16 

Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum), Rodrigo Arbey Muñoz Menezes (suplente autom.), 17 

Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida Ferreira (suplente eletrônica) e Lourdes 18 

Mattos Brasil (Coordenador de pós-graduação). INFORMES: 01) GDF virá no dia 25 para 19 

conversar sobre ações tecnológicas. Os professores sugeriram mudar a data, por conta das 20 

manifestações marcadas para a mesma data. 02) Por conta de reunião de área de software, o 21 

professor solicita que seja feita uma inversão de ordem de pauta para que os professores possam ir 22 

para a reunião. Adição de 06 itens de pauta. Aprovado por unanimidade.  ITEM 01) Avaliação de 23 

proposta de pós graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Software (APCN) com relato 24 

do prof. Mauricio Serrano. Prof Mauricio explicou como será o projeto. Será o primeiro programa 25 

de pos graduação da região Centro-Oeste e o primeiro programa acadêmico do Brasil na área de 26 

Software, sendo que os que já existem são profissionalizantes. Prof. Vandor é o presidente do 27 

processo e a palavra foi passada para ele. Ele informou as peculiaridades do curso e disse que a 28 

proposta vem de um quadro muito positivo, por conta da localidade e itens orçamentários. A 29 

expectativa é passar pelo Colegiado, após orientação do prof. Jaime, decano do DPP. Ele disse que 30 

esse curso não está enquadrado em nenhuma Engenharia e sim em Ciência da Computação e é 31 

focado em desenvolvimento de software, possuindo 02 linhas de pesquisa. A principio a pós contará 32 

com outros cursos da UNB, a FT e CIC, num total de 14 professores permanentes e 2 33 

colaboradores, sendo 10 da FGA. As duas linhas conseguem agrupar quase uma totalidade de 34 
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professores de Software. Prof. Alessandro disse que como a principio o processo era para 35 

Doutorado, o nível de corte de professores diminuiu para 14. Prof. Jaime só irá analisar o processo 36 

depois que ele for aprovado aqui na FGA e pediu que a pós atingisse doutorado ao invés de 37 

mestrado. A preocupação é que esse curso seja institucional e não de um grupo de professores. O 38 

parecer do professor Alessandro é positivo ao trabalho que está sendo realizado. O encaminhamento 39 

é enviar o projeto ao DPP, após aprovação departamental. Colocado em votação, aprovado por 40 

unanimidade. ITEM 02)  Regulamento de estágio discente. Relatado pelo prof. Daniel Muñoz. Ele 41 

informou que as matriculas e menções mudaram. Disse que o NDE das áreas não analisarão mais os 42 

termos e sim os coordenadores de estágio. Ele explicou as alterações e disse que já foi passado em 43 

Conselho também. Até dia 03-04 os alunos fazem a matricula pelo portal e será feito o mesmo 44 

procedimento do semestre passado. O professor Alessandro se opôs ao artigo 10 parágrafo 04 pela 45 

possibilidade de problemas jurídicos e por haverem impedimentos aos alunos que querem fazer 46 

estagio não obrigatório. Prof Brasil disse qual era o dever da instituição em relação ao estagio, 47 

explicando que precisa de garantia de que o estagio é realmente um estagio para o aluno de 48 

Engenharia. Prof Alessandro faria um simplificação de deixar apenas o primeiro parágrafo valido e 49 

retirar os outros. Prof. Carla disse que o ideal seria o cumprimento de créditos ao invés de 50 

disciplinas. Prof Alessandro sugere a mudança do artigo para evitar problemas jurídicos e deixar 51 

apenas o primeiro parágrafo, inserindo o cumprimento de 32 créditos para realização de estágio. 52 

Prof. Alessandro adiciona no artigo 13º a excepcionalidade de o aluno ser provável formando e a 53 

exclusão do parágrafo 1º do artigo 5º. Prof. Daniel informou que o artigo 07 ainda está em 54 

discussão com o DAIA. O encaminhamento é aprovar o regulamento com as alterações informadas 55 

em reunião. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 03 abstenções. ITEM 03) 56 

Solicitação de crédito por atividade complementar pelo aluno Luciano de Paula Rodrigues, 57 

matricula 09/0123131. O parecer foi realizado pelo prof. Evandro Teixeira com a concessão de 07 58 

créditos. Colocado em votação, aprovado com por unanimidade. ITEM 04) Recurso Geral de 59 

revisão de menção da disciplina Circuitos Eletrônicos 1 solicitado pelo aluno Luis Claudio Ferreira 60 

Filho, matricula 10/46497. Prof. Alessandro leu o parecer da Comissão formada pelos professores 61 

Euler, Cristiano e Wellington, que é favorável a manutenção da atual menção final. Colocado em 62 

votação, aprovado pela maioria com 02 votos contra. ITEM 05) Reintegração do aluno Arthur 63 

Madeiro de Carvalho, matrícula 13/0043087 com parecer desfavorável do prof. Vinicius Rispoli. O 64 

documento já havia passado em reunião de Colegiado, porém não foi avaliado por falta de 65 

instrução. Prof Alessandro leu o parecer do SOU e disse que o peso do cumprimento do semestre 66 

era na verdade o aluno ter que andar de ônibus. Prof. Brasil disse que ele obteve 18 créditos em 3 67 

semestres, o que já o comprometeria em um curso de 5 anos. Prof. Sandro disse que as 68 
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reintegrações que virão deverão ter essa analise, pois o aluno não procurou ajuda na época do 69 

acidente. Prof Alessandro informou que como nada mudou em relação ao parecer realizado pelo 70 

SOU, o parecer do prof. Vinicius deve ser mantido. Colocado em votação, aprovado por 71 

unanimidade. ITEM 06) Reintegração do aluno Bruno Henrique Alves de Oliveira, matrícula 72 

12/0112400, com parecer desfavorável do prof. Sandro Haddad. Prof. Alessandro leu o parecer do 73 

relator e do SOU. Ele informou que o aluno fez 15 matérias e só passou em 01. Madalena (SOU) 74 

disse que não houve mudança da justificativa pelo qual o aluno foi desligado. O encaminhanento é 75 

manter a decisão da não reintegração. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 76 

abstenções. ITEM 07) Homologação de pedido de matricula de aluno especial aprovado AD 77 

REFERENDUM solicitado por Daniela Aguiar Carvalho, com aval do prof. Edson Mintsu. Prof. 78 

Alessandro leu o parecer do professor e disse que do pedido de 5 disciplinas, apenas 4 serão 79 

aprovadas, pois a outra disciplina solicitada não pertence a FGA. Prof. Alessandro informou que a 80 

regra para admissão de aluno especial mudou e agora terá que ser apresentado ao Colegiado. 81 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Recurso Geral de revisão de menção 82 

da disciplina Eletricidade Aplicada solicitado pelo aluno Leandro Fernandes Lins de Vasconcelos, 83 

matricula 10/46110. Prof. Alessandro leu o parecer e disse que a comissão foi composta pelos 84 

professores Edson Mintsu, Juliana e Jorge Cormane, que decidiram manter a menção MI do aluno. 85 

O professor também leu o primeiro parecer feito pelo prof. Filomeno que indicavam varias chances 86 

dadas ao aluno. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 09) Solicitação de crédito 87 

complementar do aluno Lui Txai Calvoso, matricula 12/0036703, com parecer do prof. Paolo 88 

Gessini, deferido parcialmente, concedidos 08 créditos, por contemplar o máximo de créditos que 89 

pode ser atribuído. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 10) Afastamento da 90 

prof Josiane Aguiar de Souza, matricula 1034634, com onus limitado para participar do II 91 

Latinamerican Hydropower and Systems Meeting para apresentar o artigo selecionado Sustainable 92 

use of eletricity generated by a turbine hydrokinetic in Northern Brazil na Argentina pelo período de 93 

27 a 30 de abril de 2015. O substituto será o professor Rudi. Aprovado pela maioria com 02 94 

abstenções. ITEM 11) Afastamento da prof Josiane Aguiar de Souza, matricula 1034634, sem onus 95 

para participar de Visita técnica ao Pole d´Excellence Automobile - Excelcar em Rennes/ França 96 

pelo período de 13 a 17 de abril de 2015. Aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 12) 97 

Projetos de extensão da FGA. Foram apresentados 04 projetos e 01 programa ao Colegiado que são 98 

eles: Projeto Cineclub FGA, coordenado pelo Prof. Luis Filomeno, Projeto Forro na Engenharia, 99 

coordenado pela prof. Josiane, Projeto Salsa e Ritmos Latinos, coordenado pelo prof. Felix, Projeto 100 

FGA Jiu Jitsu, coordenado pelo prof. Vinicius e o Programa Cultura, Esporte, Lazer e inclusão 101 

social na FGA, também coordenado pela prof. Josiane. Prof Josiane explicou cada projeto e o 102 
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porque deles serem dados na FGA. Disse também que os projetos terão supervisão de professores   103 

e serão registrados para controle no sistema. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 104 

abstenção. ITEM 13) Solicitação de cessão do prof. Luiz Miyadaira solicitado pelo Ministério da 105 

Comunicação para ser Coordenador Geral de Tecnologia da Informação. Prof Alessandro disse que 106 

ele deixaria de ser cedido para o HUB e a cessão passaria para o Ministério. Foi questionado se 107 

pode haver contratação de professor substituto com o afastamento do professor, mas o professor 108 

Alessandro disse que não. Prof. Mauricio informou que a UNB já tem projetos com esse Ministério. 109 

Prof. Alessandro disse que é favorável à realocação da cessão do prof. Miyadaira, que disse que 110 

gostaria de dar aulas, mas precisa organizar o seu tempo na nova função. Eles estão cedendo o 111 

professor, mas esperam que ele traga algum retorno para a Universidade. Tendo em vista a 112 

relevância da posição do professor e o fato de ele já estar em afastamento, não causando nenhum 113 

grande prejuízo a faculdade, solicitação colocada em votação e aprovada pela maioria com 01 voto 114 

contra. Em outro informe rápido, Prof. Alessandro disse que o pessoal da Receita entrou em contato 115 

com ele para doação de equipamentos de som e ele esta tentando buscar alguma coisa para a FGA. 116 

Ele informou que algumas coisas são frutos de trocas e doações, incluindo a troca de um caminhão 117 

pelo carro da FGA. ITEM 14) Curso de especialização em sistemas energéticos renováveis para 118 

gestores públicos com relato do prof. Augusto Brasil. Ele disse que a Universidade faz parte da 119 

Universidade Aberta do Brasil e disse que houve uma demanda da CAPES para todos que 120 

constituíssem esse pólo para submeter cursos de ensino a distancia em níveis variados, 121 

especialmente no nível de gestão pública. Prof Paula fez uma proposta e mandou para o DEG, 122 

responsável pelas solicitações. Prof Brasil disse que os processos em fase de aprovação e é 123 

necessária a aprovação do Colegiado para que o DEG consiga submeter para a CAPES. Prof 124 

Alessandro disse que a idéia é que o Campus do Gama se torne um Pólo EAD. Ele disse que o tanto 125 

o coordenador de EAD e professores que produzem materiais são remunerados e disse que no 126 

futuro podem explorar cursos internos. De acordo com a legislação, algumas disciplinas podem ser 127 

realizadas a distancia, mas apenas se constarem 20% do curso. Prof Juliana disse que a Energia está 128 

tentando verificar quais as disciplinas podem ser dadas a distancia. Prof Manuel ressaltou que a 129 

Universidade ia ter que investir em infraestrutura. Prof Sandro disse que a instalação do pólo EAD 130 

não pode ser tratada como uma solução de infraestrutura. Colocado em votação, aprovado por 131 

unanimidade. A reunião se encerrou às dezesseis horas e cinqüenta e cinco minutos. Eu, Fernanda 132 

Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por 133 

mim e pelo Presidente do Colegiado. 134 

 135 

 136 



 

 

     

        
 

 

 5

 137 

 138 

        Fernanda Rosa Leite                          Alessandro Borges de Sousa Oliveira 139 

Secretária Executiva                                            Presidente do Colegiado 140 


