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ATA DA QUINTA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2015 DA FACULDADE 1 

UnB GAMA, realizada no dia onze de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta 2 

minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de Sousa Oliveira (presidente do 3 

colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil, Sandro Augusto Haddad (coordenador de 4 

graduação), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. Automotiva), Maurício Serrano 5 

(Rep. Prof. eng. software), Paolo Gessini (Coordenador de eng. aeroespacial), Daniel Mauricio 6 

Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica), Vanderlan Bittencourt Rodrigues (Represent. 7 

Téc. Administ.), Eneida Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Josiane do Socorro 8 

Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Paulo Miranda Meirelles(coord. Software), Juliana 9 

Petrocchi Rodrigues (coord. De energia) Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (suplente energia), 10 

David Dowbkowski , Bruno Contessotto (representantes D.A), Madalena Ribeiro (SOU) e Isamar 11 

Gonçalo (SOU). Estavam ausentes: Taís Calliero Tognetti (Rep. Prof. tronco comum), Manuel 12 

Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), Fabiano Araújo Soares 13 

(coordenador eng. eletrônica), Maria Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia), , Edson Mintsu 14 

Hung (coordenador de estágio eletrônica) José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo 15 

Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Marília Miranda Forte Gomes (suplente tronco comum), 16 

Simone Batisttinni (suplente aeroespacial), Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum), Rodrigo 17 

Arbey Muñoz Menezes (suplente autom.), Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida 18 

Ferreira (suplente eletrônica) e Lourdes Mattos Brasil (Coordenador de pós-graduação).   ITEM 01) 19 

Proposta de curso a distancia em Especialização em Sistemas Energéticos Renováveis para Gestores 20 

Públicos proposto pela prof. Paula Meyers. A palavra foi passada para o prof. Brasil, que informou 21 

que esse curso, além de passar pelo Colegiado ainda terá que ser aprovado em outras instancias de 22 

outros órgãos públicos, como a CAPES. Prof. Alessandro disse que o DEGD está cotando cursos de 23 

Engenharia para ensino a distância. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 02) 24 

Alteração no regulamento de estágio. A palavra foi passada para o prof. Daniel, que disse que por 25 

conta do precedente da Faculdade de Comunicação, onde um aluno entrou na justiça contra um item 26 

do regulamento de estágio, ele e a comissão de estágio decidiram retirar o artigo 3º do Regulamento 27 

de estágio para o estagio não obrigatório. Ele também disse que querem aumentar o limite do 28 

estagio obrigatório para 30h. Prof Alessandro disse que esse cálculo também foi feito para usufruto 29 

durante o período de férias do aluno, que por não terem aulas, os alunos poderão desenvolver essas 30 

atividades. Prof. Sandro mencionou que o artigo 3º se refere a disciplina estagio supervisionado, o 31 

que difere do estagio obrigatório. Primeiro encaminhamento é excluir o artigo 3. Colocado em 32 

votação, foi aprovado por unanimidade. O segundo encaminhamento seria para autorizar as 30h, 33 

porém como é um assunto mais técnico e administrativo, não será necessário passar em votação. 34 
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ITEM 03) Seleção simplificada para prof. substituto na vaga do prof. Giovanni Almeida Santos, de 35 

Software. A palavra foi passada para o prof. Paulo Meirelles, que disse que o prof. Giovanni se 36 

afastou no final do ano passado, mas que só houve seleção para a vaga dos professores Andre Lanna 37 

e Cristiane. Ele disse que haverá a renovação dos dois contratados para essas vagas, mas que talvez 38 

o prof. Felipe Pontes não irá continuar. Houve um terceiro candidato aprovado, porém o prazo dessa 39 

seleção já expirou e será necessário abrir uma nova seleção. Ele disse que essa contratação visa 40 

atender o 2º semestre de 2015 e que o substituto irá atuar na área de Programação. Encaminhamento 41 

é pela abertura de um novo processo de contratação de professor substituto. Colocado em votação 42 

foi aprovado por unanimidade. INFORME: A Adunb consultou a Direção e foi cedido um espaço 43 

para um advogado, que ficará a disposição das 09h as 13h, nas segundas-feiras, na sala da Direção. 44 

ITEM 04) Reintegração Lucas Fonseca Hilário Vaz, matricula 11/0128974. Parecer favorável a 45 

reintegração. Prof. Juliana disse que esse processo já havia passado pelo Colegiado, mas como o 46 

DAIA reprovou, ele fez uma nova solicitação de acordo com o novo edital. Como o Colegiado já 47 

havia sido favorável a esta solicitação, a professora manteve a antiga decisão.  Colocado em 48 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 05) Reintegração Diego Cardoso de Souza, matricula 49 

10/44419. Parecer favorável da prof. Juliana Petrocchi. Ela explicou o caso do aluno e disse que 50 

teve problema com o divórcio dos pais, mas justifica que agora conseguirá acompanhar melhor o 51 

curso pela pior fase já ter passado. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) 52 

Reintegração Mairon Rodrigues Cruvinel, matricula 09/0123999. Parecer favorável a reintegração. 53 

Professora disse que já conhece esse aluno, desde o seu desligamento. Ele teve um problema com o 54 

sistema, pois ele trocou de curso, mas não constou essa mudança no sistema. Ele pegou disciplinas 55 

de outro curso e foi desligado por não ter cursado as disciplinas do curso que o sistema achava que 56 

ele ainda cursava. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 07)  Reintegração 57 

Thamyres Nathane Rodrigues de Oliveira, matricula 13/0017884. Parecer favorável da prof. Juliana 58 

Petrocchi. A aluna relatou problemas financeiros e diz que agora conseguirá acompanhar o curso. A 59 

pedagoga Isamar (SOU) mencionou que a aluna já foi ao SOU algumas vezes e relatou que não 60 

conseguia trabalhar bem em grupo e que a aluna disse que se fosse reintegrada, daria uma chance ao 61 

curso, porém que não gostaria de voltar para a FGA. Colocado em votação foi aprovado pela 62 

maioria com 01 abstenção. ITEM 08) Reintegração Ana Paula de Farias, matricula 10/0092403. 63 

Parecer desfavorável da prof. Juliana Petrocchi. A aluna relatou problemas familiares e 64 

psicológicos, porém não aparenta mudanças na antiga situação. Colocado em votação foi aprovado 65 

com 11 votos favoráveis. ITEM 09) Reintegração Beatriz Rocha Pereira, matricula 10/025960. 66 

Parecer favorável prof. Juliana Petrocchi. A professora mencionou o caso da aluna e disse que ela 67 

abandonou o curso, mas que não teve coragem de contar para a família. A professora disse que 68 
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aluna se arrependeu e que irá se dedicar mais ao curso dessa vez. Colocado em votação, aprovado 69 

pela maioria com 04 abstenções. ITEM 10) Reintegração Wellinton dos Santos Batista, matricula 70 

11/0144015. Parecer desfavorável da prof. Juliana Petrocchi. Este aluno procurou o SOU e foi 71 

encaminhado para o Hospital de Base. Como ele não conseguiu vaga, não procurou mais o SOU e 72 

nem outro auxilio. A professora Juliana disse que, como ele tem que trabalhar, acredita que ele não 73 

conseguirá cursar as disciplinas necessárias para concluir o curso em tempo hábil. Colocado em 74 

votação foi aprovado pela maioria, com 02 abstenções. ITEM 11) Reintegração Juan Sanches, 75 

matricula 12/0051877. Parecer favorável da prof. Juliana Petrocchi. O aluno menciona melhora e 76 

ele deverá ser aprovado em 19 creditos por semestre para que conclua o curso. Colocado em 77 

votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 12) Reintegração João Paulo Porto da Silva Santana, 78 

matricula 11/0062167. Parecer favorável da prof. Juliana Petrocchi. Ele relata que os problemas 79 

psicológicos desencadearam problemas físicos. Ele já tinha pedido reintegração antes, mas não 80 

conseguiu completar o plano de estudos, por uma disciplina. Colocado em votação, aprovado por 81 

unanimidade. ITEM 13) Reintegração Diego Wesley Santos Aragão, matricula 11/0059867. Parecer 82 

favorável do prof. Fabiano Araújo. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 14) 83 

Reintegração Filipe Rodrigues da Silva, matricula 11/0029232. Parecer desfavorável a reintegração 84 

feito pelo prof. Fabiano Araujo. O aluno justifica o desligamento por problemas familiares e 85 

problemas de saúde, também não sendo encontrado pelo SOU para entrevista. Dados os fatos 86 

discutidos, segue votação. Colocado em votação, 03 votos a favor do parecer, 10 votos contra e 01 87 

abstenção. O Colegiado aprova a reintegração do aluno. ITEM 15) Reintegração Gustavo Caixeta 88 

Rodrigues, matricula 12/0119617. Parecer desfavorável a reintegração feito pelo prof. Fabiano 89 

Araujo. Prof. Sandro leu o parecer do professor e disse que de acordo com o SOU, não foi 90 

necessária entrevista com o aluno. Prof Fabiano relata no parecer que o aluno não teve bom 91 

rendimento enquanto esteve estudando. Colocado em votação, aprovado pela maioria, com 03 92 

abstenções. ITEM 16) Reintegração Laura Almeida Soares, matricula 12/0124572. Parecer 93 

favorável do prof. Fabiano Araujo. A aluna relata problemas psicológicos e que os problemas já 94 

foram sanados. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 17) 95 

Reintegração Ricardo Vieira Borges, matricula 13/0036684. Parecer favorável do prof. Fabiano 96 

Araujo. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 18) Reintegração Walter Lima 97 

Baldez, matricula 12/0043726. Parecer favorável a reintegração do prof. Fabiano Araujo. Professor 98 

Sandro leu o parecer e disse que o aluno não teve um mal desempenho durante o curso. Colocado 99 

em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 19) Reintegração Henrique Caracioli da Mata 100 

Gouveia, matricula 10/0104274. Parecer favorável do prof. Fabiano Araujo. O aluno alega 101 

dificuldade em conciliar estudo e trabalho. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 102 
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ITEM 20) Reintegração Joyce da Costa Santos, matricula 13/0029777. Parecer favorável do prof. 103 

Fabiano Araujo. A aluna justifica problemas familiares e diz que tentará cursar a disciplina com 104 

outro professor. Prof. Josiane disse que essa troca poderá não dar certo. Prof. Alessandro disse que 105 

algumas disciplinas existem apenas 01 professor. Prof. Sandro disse que não é garantia que ela vá 106 

entrar na turma de um professor diferente. O parecer é favorável pelo fato da aluna ter obtido boas 107 

notas nas outras disciplinas. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 21) 108 

Reintegração Victor da Silva Fonseca Leite, matricula 11/0142845. Parecer favorável do prof. 109 

Fabiano Araujo. O aluno justifica tarefas religiosas. Colocado em votação, aprovado pela maioria 110 

com 01 abstenção. ITEM 22) Reintegração Rhayanne Paixão Leal, matricula 11/0138635. Parecer 111 

favorável do prof. Fabiano Araujo. A aluna justifica dificuldade em acompanhar o conteúdo. 112 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 23) Reintegração Rubens Vinicius Souza 113 

Sales, matricula 09/0039254. Parecer favorável do prof. Fabiano Araujo. O aluno justifica 114 

problemas familiares e psicológicos. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 115 

abstenção. ITEM 24)   Reintegração Leandro Fernandes Lins de Vasconcelos, matricula 1046110. 116 

Parecer favorável prof. Evandro Teixeira. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 117 

25) Reintegração Pedro Henrique Barbosa Araújo, matricula 10/019034. Parecer favorável prof. 118 

Evandro Teixeira. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 26) Reintegração 119 

Lorena Maria Sigurace dos Santos, matricula 10/0111297. Parecer favorável prof. Evandro Teixeira. 120 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 27) Reintegração João Henrique Pereira 121 

de Almeida, matricula 11/0149378. Parecer favorável do prof. Paulo Meirelles. O aluno justifica 122 

problemas pessoais e de saúde. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 28) 123 

Reintegração Gabriela Alves da Gama, matricula 12/0011999. Parecer favorável do prof. Paulo 124 

Meirelles. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 29) Reintegração Pedro 125 

Vinicius Zanini Guimarães, matricula 10/47337. Parecer favorável do prof. Paulo Meirelles. O 126 

professor disse que faltam poucos créditos para ele terminar o curso. Colocado em votação, 127 

aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 30) Reintegração Camila Ferreira Pereira Silva, 128 

matricula 09/0108353. Parecer favorável do prof. Paulo Meirelles. Colocado em votação, aprovado 129 

por unanimidade. ITEM 31) Reintegração Ruyther Parente da Costa, matricula 10/0122981. 130 

Parecer favorável do prof. Paulo Meirelles. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 131 

ITEM 32) Reintegração Marcelo Essaki de Vasconcelos, matricula 09/0038703. Parecer favorável 132 

do prof. Paulo Meirelles. Os professores lembraram que o tempo em que o aluno não está desligado 133 

conta como tempo de curso, mesmo que tenha abandonado. Colocado em votação, aprovado por 134 

unanimidade. ITEM 33) Reintegração Camila Marinho Avelino da Silva, matricula 09/0108442. 135 

Parecer desfavorável do prof. Paulo Meirelles. A aluna justifica problemas de saúde. De acordo com 136 
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o relato do SOU, se ela for reintegrada não ficará na FGA e pedirá transferência para Engenharia de 137 

Produção. A pedagoga Isamar disse que seria injusta a reintegração por correr o risco de tirar uma 138 

vaga de outra pessoa. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 34) 139 

Reintegração Rudmar Rodrigues Campos Júnior, matricula 09/0139488. Parecer desfavorável a 140 

reintegração do prof. Paulo Meirelles. O aluno justifica excesso de trabalho. O professor disse que 141 

ele teve um desempenho fraco e sua justificativa não motiva desligamento. Colocado em votação, 142 

aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 35) Reintegração Gustavo Garcia da Silva, 143 

matricula 12/0119714. Parecer desfavorável do prof. Paulo Meirelles. Pelo tanto de créditos que ele 144 

cursou no prazo em que ele esteve na faculdade, ele não conseguirá completar o curso no prazo de 145 

16 semestres. O professor acredita haver falta de rendimento e de justificativa plausível. Colocado 146 

em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 36) Reintegração Lucas Filipe de 147 

Carvalho Cunha, matricula 11/0015762. Parecer desfavorável do prof. Paulo Meirelles. O aluno 148 

justifica problemas pessoais, mas o professor entendeu que tudo foi ocasionado pela abertura de 149 

uma empresa. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 37) Reintegração Leandro 150 

Levi da Silva Inácio, matricula 13/0119962. Parecer desfavorável prof. Sandro Haddad. O aluno 151 

teve péssimo rendimento academico. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 38) 152 

Reintegração Gabriel Lucas Morais de Oliveira, matricula 13/0111325. Parecer desfavorável prof. 153 

Sandro Haddad. O aluno alega problemas de transporte. O professor disse que mesmo que isso seja 154 

resolvido, o aluno ainda não tem um bom rendimento acadêmico. Colocado em votação, aprovado 155 

pela maioria com 01 abstenção. ITEM 39) Reintegração Matheus Moreira de Faria Soares, 156 

matricula 13/0126641. Parecer favorável prof. Sandro Haddad. O aluno justifica problemas 157 

familiares e diz que já foram resolvidos.  Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 158 

40) Reintegração Roberto Saturnino de Sousa, matricula 13/0060747. Parecer favorável do prof. 159 

Sandro Haddad. O aluno justifica problemas financeiros e familiares, comprovados apenas pelo 160 

SOU e não pelo aluno. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 41) 161 

Reintegração Luan Rodrigues Paz, matricula 13/0121339. Parecer desfavorável prof. Sandro 162 

Haddad. O professor disse que o aluno tem baixo rendimento e que não apresenta plano de melhora. 163 

Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. INFORMES 2) O professor 164 

Alessandro informou ao DA que a parte da frente do Campus será fechada por conta dos caminhões 165 

de brita. As entradas ficarão abertas, menos esse pedaço do estacionamento. ITEM 42) 166 

Reintegração Marcos Felippe dos Santos Vieira Alves, matricula 12/0127938. Parecer favorável 167 

prof. Sandro Haddad. O aluno justifica distancia e falta de apoio. Professor disse que o aluno 168 

possuiu um baixo rendimento e falta de esforço. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 169 

ITEM 43) Reintegração Ana Carolina Magalhães Santos, matricula 13/0042668. Parecer favorável 170 
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prof. Sandro Haddad. A aluna tem rendimento razoável e bastante interesse em retornar ao curso. 171 

Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 44) Reintegração Carlos Alberto Costa 172 

dos Santos Filho, matricula 12/0113309. Parecer desfavorável prof. Sandro Haddad. O aluno 173 

abandonou o curso e alega imaturidade, além de um péssimo rendimento acadêmico. Colocado em 174 

votação, aprovado pela maioria com 01 abstenção. ITEM 45) Reintegração Arthur Dias Marum 175 

Jorge, matricula 13/0102679. Parecer desfavorável prof. Sandro Haddad. O professor diz que o 176 

aluno não teve bom rendimento acadêmico. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 177 

abstenções. ITEM 46) Reintegração Karla Nayra Gonçalves Ribeiro, matricula 13/0012076. 178 

Parecer favorável prof. Sandro Haddad. A aluna alega problemas familiares e emocionais e disse 179 

que eles já foram solucionados. Ela apresenta um rendimento acadêmico razoável. Colocado em 180 

votação, aprovado por unanimidade. ITEM 47) Reintegração Luiz Henrique Calixto de Sousa, 181 

matricula 11/0035411. Parecer favorável prof. Sandro Haddad. O aluno justifica problemas 182 

familiares. Professor disse que o aluno teve rendimento razoável e que ele terá possibilidade de 183 

conseguir os créditos até completar 16 semestres. Colocado em votação, aprovado pela maioria com 184 

02 abstenções. ITEM 48) Reintegração Blenda Rodrigues da Silva, matricula 12/0073609. Parecer 185 

favorável do prof. Sandro Haddad. Professor Sandro disse que esse processo chegou antes da regra 186 

do novo edital por isso não passou pelo SOU, mas que esta aluna apresentou um rendimento 187 

razoável em seu ultimo semestre. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 49) 188 

Reintegração Henrique Correia de Lima, matricula 12/0045052. Parecer favorável do prof. Sandro 189 

Haddad. O professor disse que faltam poucos créditos para o aluno terminar o curso e que ele 190 

também deu entrada antes do processo do edital. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 191 

ITEM 50) Reintegração Ketlly Cristina de Oliveira, matricula 10/0109403. Parecer desfavorável do 192 

prof. Sandro Haddad. Além do parecer, ele também recomenda que a aluna faça uma consulta com 193 

o SOU. A aluna não possuiu bom rendimento acadêmico. Colocado em votação, aprovado por 194 

unanimidade. ITEM 51) Reintegração Antonio Lucas Suzuk Aguiar, matricula 12/0049511. Parecer 195 

favorável do prof. Paolo Gessini. O aluno alega problemas pessoais e tem atestados psicológicos e 196 

psiquiátricos. O aluno possui rendimento razoável e disse que a família já está mais estável. Prof. 197 

Josiane acompanhou o caso desse aluno e explicou melhor a situação dele. Colocado em votação, 198 

aprovado por unanimidade. ITEM 52) Reintegração Bruno Carmo Nunes, matricula 12/0027542. 199 

Parecer favorável prof. Paolo Gessini. Ele é um aluno razoável e tem boas condições de terminar o 200 

curso. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 53) Reintegração Pâmela 201 

Pitombeira de Castro, matricula 12/0053438. Parecer desfavorável do prof. Paolo Gessini. De 202 

acordo com o professor, a aluna não deu boas justificativas e tem um rendimento baixo. Mesmo que 203 

haja reintegração, a aluna não conseguirá terminar os créditos necessários em 16 semestres. 204 
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Colocado em votação, aprovado pela maioria com 02 abstenções. ITEM 54) Acordo de Cooperação 205 

Cientifica entre Morehead State University (Kentucky, USA) e UNB proposto pela prof. Chantal 206 

Cappelleti. Prof. Paolo explicou que irão trabalhar com a pessoa que é o maior nome em pequenos 207 

satélites. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. A reunião se encerrou às dezoito horas 208 

e quarenta minutos. Eu, Fernanda Rosa Leite, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após 209 

lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. 210 

 211 

 212 

 213 

Fernanda Rosa Leite                          Alessandro Borges de Sousa Oliveira 214 

Secretária Executiva                                            Presidente do Colegiado 215 


