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

UnB GAMA, realizada no dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas e 2 

quarenta e dois minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de Sousa Oliveira 3 

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

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

Maurício Serrano (Rep. Prof. eng. software),  Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. 6 

eng. eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), 7 

Eneida Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Josiane do Socorro Aguiar de Souza 8 

(Coordenadora de extensão), Wander Cleber Pereira (suplente software), Paulo Miranda Meirelles 9 

(coord. Software), Juliana Petrocchi Rodrigues (coord. De energia), Maria Vitória Duarte Tomé 10 

(Rep. Prof. eng. energia),   David Dowbkowski, Alan (representantes D.A). Estavam ausentes: 11 

Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes (suplente energia), Vanderlan Bittencourt Rodrigues 12 

(Represent. Téc. Administ.), Paolo Gessini (Coordenador de eng. aeroespacial), Taís Calliero 13 

Tognetti (Rep. Prof. tronco comum), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica), Edson 14 

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

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

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

Rodrigo Arbey Muñoz Menezes (suplente autom.), Renan Utida Ferreira (suplente eletrônica) e 18 

Lourdes Mattos Brasil (Coordenador de pós-graduação), Madalena Ribeiro (SOU) e Isamar 19 

Gonçalo (SOU). Informes: 1.1) Prof. Sandro iniciou a reunião comunicando o cancelamento das 20 

reuniões dos coordenadores no SAA central, a respeito do da lista de ofertas 2°/2015 no período de 21 

22 a 30/06/2015. O cancelamento foi feito em virtude da greve dos técnicos administrativos. David 22 

(DA) questionou de a greve pode atrasar o início do próximo semestre.  Prof. Sandro avisou que a 23 

lista de ofertas já está no sistema, que a FGA não depende tanto do SAA para alinhar a lista de 24 

ofertas/sigra/infra-estrutura/matrículaweb. Portanto não haverá prejuízos para os alunos no próximo 25 

semestre. 1.2) Prof. Paulo avisou que o MEC cancelou a visita programada pra agosto. Não deram 26 

previsão de data. Prof. Paulo disse que isso afetou a programação de férias de alguns professores, 27 

mas que ele vai ficar a disposição nesse período e assim que nova data for estipulada ele avisará aos 28 

demais. 1.3) Prof. Vitória informou aos demais que é relatora do código disciplinar discente da 29 

UnB. Questionou sobre o episódio do carro passando em alta velocidade  em frente aos prédios. 30 

Prof. Alessandro falou que nessas situações o aluno é chamado primeiramente para conversar na 31 

direção e em caso de reincidência fica registrado na pasta do discente o caso e dependendo da 32 

gravidade autoridades militares podem ser chamadas para tomar as devidas providências.  Prof. 33 

Juliana relata que esse semestre esta atípico porque vem acontecendo  muitas ocorrências estranhas 34 
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entre alunos, principalmente calouros. David (DA) colocou a disposição uma  planilha com dados 35 

dos carros que fazem infração e se coloca a disposição para ajudar se for preciso. 1.4) Prof. 36 

Alessandro avisou que DER definiu que em audiência 60 dias pra início da construção do 37 

estacionamento. 1.5) Prof. Alessandro que vai tentar viabilizar placas de limite de velocidade na 38 

prefeitura da UnB ou em outros órgãos públicos, para alertar sobre o limite de velocidade de 20 39 

Km. 1.6) O DA sugeriu a criação de um  banco de dados com dados automotivos para ser mesclado 40 

com dados dos alunos, assim ficaria mais fácil o controle de incidentes, furtos etc., sugeriu ainda 41 

câmeras eletrônicas que poderiam ser compradas com recursos pessoais de alunos/ professores/ 42 

técnicos, que quisessem contribuir. 1.7) Prof. Sandro disse que está preocupado porque os alunos 43 

não estão procurando os coordenadores pra conversar. Muitas vezes os professores ficam à 44 

disposição nos seus horários de atendimento, mas a demanda está pouca. Ele pediu que o DA 45 

converse com os alunos no intuito de aumentar esse diálogo entre professores e alunos o que pode 46 

diminuir a incidência de recursos de revisão de menção, etc. Prof. Sandro abriu para O DA, se 47 

quiser inserir pontos de pauta na reunião de coordenação., que acontece 1 vez na semana. 1.8)  48 

Sobre os recursos Prof. Wander, representante da FGA na CEG, que fosse dada maior atenção aos 49 

planos de ensino, porque ele já viu vários casos recursos de aluno nos quais os professores não 50 

seguiram o plano de ensino dado no início do semestre,  e que a CEG foi a favor do aluno. Ainda 51 

não apareceram casos da FGA, mas é importante que o professor siga o plano de ensino. ITEM 01) 52 

Revisão de Menção aluno Pedro Henrique Barbosa Araújo mat. 10-01119034. Solicita revisão de 53 

menção na disciplina Circuitos eletrônicos I- Prof. Euler- Comissão André Murilo, Cristiano Jaques 54 

Miosso, Marcelino Monteiro. A comissão deu parecer que a nota atribuída pelo docente deverá 55 

permanecer. Colocado em votação foi aprovado o parecer da comissão foi aprovado com 03 56 

abstenções. ITEM 02)  Revisão de menção aluno Onismar Reis Lopes mat. 12-0131471 disciplina 57 

métodos experimentais para engenharia. A Comissão composta Luciano Emídio, Juliana Petrocchi e 58 

Sandro Haddad.  A comissão resolveu que por se tratar de motivo de força maior (greve de ônibus) 59 

o aluno deve ter direito a reunião com o professor para que possa justificar a resolução de cada uma 60 

das questões por ele resolvida e que seja atribuída ao aluno uma nota final parta a referida 61 

avaliação. Colocado em votação aprovado por unanimidade.  ITEM 03) Solicitação de redução de 62 

carga horária Prof. Arthur Bertoldi de 8 créditos para 4 créditos 2°/2015 e 1°/2016 para finalizar 63 

doutorado. A lista de ofertas está bem equalizando não deixando nenhuma área descoberta.A 64 

redução de carga horária já foi discutida em reunião de área. Colocado em votação foi aprovado por 65 

unanimidade.   ITEM 04) Afastamento doutorado Prof. Hilmer Rodrigues Neri.- Prof. Paulo relatou 66 

o afastamento pra doutorado na UFRJ. O Prof. Não está na lista de ofertas do 2°/2015 suas 67 

disciplinas já foram discutidas e distribuídas em reunião de área. O período Fe afastamento será de 68 
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01 de setembro de 2015 a 01 agosto de 2016. O afastamento pode ser de até 4 anos , mas o pedido 69 

deve ser renovado todo ano.. Prof. Hilmer se colocou a disposição para assumir 12 créditos quando 70 

voltar do afastamento. O nde de software está de acordo. Caso ele não precise renovar o período de 71 

afastamento ele entrará na lista de oferta 2-2016. Na última reunião de colegiado de 2016 esse item 72 

deverá entrar na pauta. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade com 03 abstenções.  73 

ITEM 05) INFORME: Prof. Alessandro recebeu no meio da reunião, memorando de apresentação 74 

de servidor entregue em mãos pela professora Glauceny Cirne de Medeiros  que entrou com 75 

mandado de segurança na justiça para continuar na UnB enquanto seu processo é tramitado em 76 

julgado. O processo se trata de acúmulo de cargos. A professora deverá entrar na lista de ofertas do 77 

2-2015 por decisão judicial.  Prof. Alessandro se mostra decepcionado em ver o sistema acadêmico 78 

ser obrigado a reintegrar a professora. A professora deve ao erário 150 mil reais por quebra de DE 79 

em estágio probatório.  Prof. Evandro vai levar o assunto em reunião de área/coordenação para 80 

alocar a professora na lista de oferta, para não causar impacto nenhum para os alunos e professores. 81 

ITEM 06) Aprovação Lista de ofertas. Prof. Sandro apresentou as planilhas com a relação 82 

disciplina/professor/horário e a demanda das áreas para o 2°/2015.  Apresentou gráficos e relatou  83 

quais professores  estão com redução de carga e por qual motivo. Salientou que todo professor que 84 

precisar de redução de carga para o semestre seguinte tem que apresentar justificativa para passar 85 

em reunião de colegiado. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 07)  Parceria 86 

UnB –FGA  por meio do laboratório Lappis- FGA e a CGU Via Unesco- Manifestação de interesse 87 

edital 0052/2015 a parceria terá as seguintes ações no âmbito do projeto: política brasileira de 88 

acesso a informações públicas/garantia democrática do direito a informação, transparência e 89 

participação cidadã. Com 281 mil recurso total, período 06 meses.  Prof. Alessandro questionou 90 

sobre as taxas que incidem no valor das bolsas, e o prof. Paulo esclareceu que o valor já está no 91 

orçamento do convênio. O relator é favorável ao convênio. Colocado em votação foi aprovado por 92 

unanimidade. ITEM 08)  Renovação contrato Prof. substituto Érica de Oliveira Carvalho mat. 93 

1075098 e  Valéria Gentil Almeida mat. 1065734 – Prof. Alessandro disse que a reitoria vai 94 

convocar os diretores para reunião para tratar desse assunto que no momento está com algumas 95 

polêmicas com esses contratos. A FGA já esta com as professoras na lista de ofertas do próximo 96 

semestre. Colocado em votação a renovação dos contratos das professoras substitutas foi aprovada 97 

por unanimidade. ITEM 09)  Acordo de cooperação científica entre Escola de Engenharia 98 

Aeroespacial (Itália) e UnB.  O Principal objetivo é baseado na consideração que o 99 

desenvolvimento da cooperação científica permitirá um benefício mútuo das universidades. Tal 100 

cooperação deve ser realizada com base em proveito mútuo de orçamento, sem trocas financeiras no 101 

momento. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  ITEM 10) INFORME Prof. 102 
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Brasil pediu pra ver a retirada  das aulas de humanidade no auditório nas terças e quintas porque 103 

frequentemente deixam o bebedouro aberto e molha todo o piso, Prof. Sandro ficou de ver o que 104 

fazer. ITEM 11) David (DA) questionou  sobre posicionamento da revisão de menção dos alunos 105 

de física experimental do Prof. Sérgio Ulhoa. Prof. Alessandro falou que o processo foi 106 

encaminhado ao departamento de física, mas até o momento não obtivemos resposta. Diante disso 107 

vai encaminhar o processo ao DEG para que eles possam tomar as medidas cabíveis antes do fim do 108 

semestre.  David, disse que os alunos estão constantemente cobrando a solução. Prof. Brasil falou 109 

sobre o relato dos representantes do CEPE na última reunião sobre a ida do prof. Sérgio Ulhoa para 110 

o instituto de física. A  manifestação dos conselheiros foi de que se o departamento de física deu 111 

100% da carga horária para o professor, então que eles liberem um código de vaga pra FGA fazer 112 

um novo concurso pra área. O Prof. Sérgio conseguiu liminar na justiça se baseando numa 113 

informação falsa, dizendo que a posse dele na FGA é errônea, sendo que o processo contém um 114 

documento por escrito onde consta a sua aceitação em tomar posse no Campus. Alunos pediram que 115 

a direção cobre mais da reitoria sobre o posicionamento do caso. Prof. Josiane mencionou que vai 116 

entrar contra o prof. Sérgio na justiça, pela falta de respeito ocorrida na reunião de colegiado 117 

estendido, para isso solicita ao colegiado cópia da ata oficial para entrar com o processo. A reunião 118 

se encerrou às dezessete horas e cinqüenta e cinco minutos. Eu, Ana Paula M. Silva Santana, 119 

secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo 120 

Presidente do Colegiado. 121 

 122 

 123 

 124 

Ana Paula M. Silva Santana                          Alessandro Borges de Sousa Oliveira 125 

                Secretária Executiva                                       Presidente do Colegiado 126 


