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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DE COLEGIADO PRESENCIAL DE 2015 DA 1 

FACULDADE UnB GAMA, realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e quinze, às 2 

quatorze horas e trinta e seis minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de 3 

Sousa Oliveira (presidente do colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil (vice-diretor), 4 

Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng. Automotiva), Daniel Mauricio Muñoz 5 

Arboleda (represent. Prof. eng. Eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof. 6 

Eng. Aeroespacial), Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Taís Calliero 7 

Tognetti (Rep. Prof. tronco comum), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica), Juliana 8 

Petrocchi Rodrigues (coord. De energia), Maurício Serrano (Rep. Prof. eng. software), Eneida 9 

Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Paulo Roberto Miranda Meirelles (Coordenador 10 

de eng. software), Maria Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia), Sandro Augusto Haddad 11 

(coordenador de graduação), David Dowbkowski (representante D.A), José Elimar   (representante 12 

do D.A) e Michele Marinho (administradora). Estavam ausentes: Roseany de Vasconcelos Vieira 13 

Lopes (suplente energia), Paolo Gessini (Coordenador de eng. aeroespacial), Vanderlan Bittencourt 14 

Rodrigues (Represent. Téc. Administ.), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. 15 

eletrônica), José Leonardo Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de 16 

Exatas), Marília Miranda Forte Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttinni (suplente 17 

aeroespacial), Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum), Rodrigo Arbey Muñoz Menezes 18 

(suplente autom.), Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida Ferreira (suplente 19 

eletrônica) e Lourdes Mattos Brasil (Coordenador de pós-graduação). Informes: 1.1) Prof. Juliana 20 

informou que a próxima edição do guia do estudante contará com uma publicação da engenharia de 21 

energia que ficou como curso 05 estrelas no periódico. 1.2) Prof.  Paulo Meireles falou sobre a 22 

visita do MEC que foi desmarcada e ainda não foi remarcada. 1.3) Itens extra-pautas: 1-Projeto de 23 

extensão Prof. André Barros, 2- Acesso aos laboratórios de química  relatora Prof. Juliana 3- revisão 24 

de menção alunos de física experimental Prof. Sérgio Ulhoa- relator Prof. Luciano Emídio, 4- 25 

Afastamento Prof. Edson Mintsu. Colocado em votação a inserção dos itens extra-pauta foram 26 

incluídos por unanimidade. 1.4) Prof. Alessandro informou que o recurso para o prédio UEP já 27 

seguiu para se fazer a nota de dotação.  ITEM 01) Revisão de menção aluno Lucas Rafael Carneiro 28 

de Aguiar mat. 12/0036509. Parecer Comissão composta pelo prof. Luciano Emídio, Suélia 29 

Siqueira e Jorge Cormane, é de manter a menção do aluno dada pelo professor que é MI. Colocado 30 

em votação, aprovado por unanimidade. 02 votos contra e 01 abstenção. ITEM 02)  Revisão de 31 

menção aluno Fagner Rodrigues da Silva mat. 09-0112750, Comissão formada pelos Prof. Edson 32 

Júnior, Prof. Hilmer Nery e Prof. Renato Coral. A comissão em seu parecer resolve alterar a nota de 33 
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II para MI. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade com 01 abstenção. ITEM 03) 34 

Homologação crédito complementar: Thiago Pereira Gomes, mat.09-0133871  02 créditos; Isabela 35 

Cristina Curado mat. 10-0031293   08 créditos, Atila Puppim mat. 10-43722 07 Créditos. Os 36 

processos foram encaminhados ad referendum em virtude de serem alunos prováveis formandos. 37 

ITEM 04) Crédito complementar Bruno Alvarez de Souza, mat. 10/43838. Engenharia de energia 38 

08 créditos. Colocado em votação, aprovado por unanimidade.  ITEM 05) Solicitação de mudança 39 

de curso Romenigue Igor Araújo, mat. 11/0139551. Mudança de engenharia de Software para 40 

engenharia aeroespacial. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 06) Solicitação 41 

de mudança de curso Breno Braga Galvão, mat. 11/0110510 Mudança da engenharia automotiva 42 

para engenharia aeroespacial. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 07) 43 

Empresa Júnior-Matriz engenharia de energia. prof. Brasil relatou o plano de negócios que está 44 

estruturado e formatado com base nas orientações do SEBRAE, tem como ideal  integrar a vida 45 

acadêmica dos estudantes do curso de engenharia de energia, preparando-o para ao mercado de 46 

trabalho fornecendo produtos e serviços aos clientes na área de energia, sustentabilidade e redução 47 

de custos energéticos. A empresa é composta por 12 alunos de graduação e orientação de 48 

professores da FGA. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. ITEM 08) Código 49 

disciplinar discente – Prof. Vitória. - o código teve início na Câmara de assuntos comunitários 50 

devido a problemas disciplinares oriundos da UnB e que não tinham nenhuma regra/lei a ser 51 

seguida. Prof. Vitória enviou aos coordenadores de graduação e pós graduação e ao DA para 52 

posição dos mesmos no colegiado. O parecer será colocado em votação, mas poderá seguir com 53 

alterações de acordo com a comunidade universitária da FGA. Os coordenadores se prontificaram 54 

em enviar os pronunciamentos para a professora assim que o documento for discutido em suas 55 

respectivas áreas, para que as representantes possam levar todas as sugestões para a reunião da 56 

câmara de assuntos comunitários. Prof. Vitória leu o parecer feito em conjunto com a Prof. Elaine 57 

Venson. Colocado em votação o parecer foi aprovado por unanimidade.com 01 abstenção.  ITEM 58 

09) Projeto de extensão Prof. André- Projeto de Interfaces para dispositivos móveis- O curso tem o 59 

objetivo de capacitar profissionais que desejam aprender a especificar interfaces de aplicações para 60 

dispositivos móveis utilizando técnicas e tecnologias para desenvolvimento de soluções de software 61 

para estes dispositivos- 30h/a. O parecer da relatora, Prof. Josiane é favorável. Colocado em 62 

votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 10) ) Acesso aos laboratórios de química Relatora 63 

prof. Juliana- A relatora leu a carta do corpo técnico de engenharia de energia com regras  que tem 64 

por objetivo manter a segurança, organização e qualidade dos serviços oferecidos pelo laboratório 65 

de química. A prof. Sandra autorizou alunos de pós-graduação a utilizarem o laboratório. O corpo 66 

técnico da engenharia de energia lembra algumas regras que devem ser respeitadas taios como: 67 
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jamais o aluno deve trabalhar sozinho no laboratório, o aluno deve estar consciente do que está 68 

fazendo, em caso de extravio, dano total ou parcial de equipamentos e demais bens disponibilizados 69 

e em caso de acidente imediatamente o professor deve ser comunicado, manter hábitos de higiene e 70 

organização, o acesso ao laboratório é restrito quando experimentos estiverem sendo realizados, 71 

para utilizar produtos químicos ou equipamentos é necessária a autorização de professor, o acesso 72 

ao almoxarifado deve ser controlado pelo corpo técnico. Prof. Alessandro disse que o laboratório 73 

pode ser liberado para uso dos alunos desde que os produtos químicos sejam etiquetados, e que os 74 

professores programem o uso de materiais pelos alunos, os que não podem ser utilizados devem 75 

ficar trancados no almoxarifado para que não aconteçam problemas. Colocado em votação foi 76 

aprovado por unanimidade. ITEM 11) Revisão geral de menção alunos física experimental 1 77 

Relator Prof. Luciano Emídio. Comissão de avaliação composta pelos professores Prof. Luciano 78 

Emídio, Suélia Siqueira e Sandra Luz o parecer da comissão é de que o processo seja encaminhando 79 

ao DEG, pois todas as solicitações feitas ao prof. Sérgio Ulhoa não foram atendidas de forma plena, 80 

o que não favoreceu o trabalho da comissão, que mesmo assim buscou documentos acadêmicos dos 81 

alunos solicitantes e não os encontrou. Em discussão os membros do colegiado se mostraram 82 

indignados com a falta de ética e respeito do professor para com os alunos e a instituição. David do 83 

DA se mostrou muito decepcionado e lamenta a forma como o prof. tratou a solicitação. Disse que o 84 

Colegiado da FGA é que fica mal visto pelos alunos e acha que o diretor do Departamento de física 85 

deveria ter sido mais enfático e intervido mais, já que o Prof, Sérgio agora é docente do IF. Prof. 86 

Fabiano sugeriu que o colegiado se manifestasse em nota colocando a opinião dos seus membros 87 

em anexo ao processo. Colocado em votação o parecer da comissão e a nota com a manifestação do 88 

colegiado foram aprovados por unanimidade. A reunião se encerrou às dezesseis horas e cinquenta 89 

minutos. Eu, Ana Paula Magalhães S. Santana, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após 90 

lida e aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado. ITEM 12) Prof. Fabiano 91 

relatou o pedido de Afastamento Internacional Prof. Edson Mintsu Hung- Apresentação de artigos 92 

no Internacional Conference on image processing Quebec City- Canadá período 25/09/2015 e 93 

05/10/2015. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade com 02 abstenções.  94 
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 97 

Ana Paula M. Silva Santana                          Alessandro Borges de Sousa Oliveira 98 

Secretária Executiva                                            Presidente do Colegiado 99 


