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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DE COLEGIADO DE 2015 DA FACULDADE1

UnB GAMA, realizada a partir do dia quinze de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e2

quarenta minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de Sousa Oliveira3

(presidente do colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil (vice-diretor), Sandro Augusto4

Haddad (coordenador de graduação), Cristiano Jacques Miosso ( representante da pós-graduação),5

Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Evandro Leonardo Silva Teixeira6

(Coordenador de eng. Automotiva), Eneida Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Maria7

Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng.8

eletrônica), Daniel Mauricio Muñoz Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica), Paulo Roberto9

Miranda Meireles (Coordenador de eng. software), Maurício Serrano (Rep. Prof. eng. software),10

Paolo Gessini (Coordenador de eng. aeroespacial), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior11

(Repres. Prof. Eng. Aeroespacial), David Dowbkowski (representante D.A) e Karolyne Ramos (12

represent; do DA). Estavam ausentes: Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum), Taís Calliero13

Tognetti (Rep. Prof. tronco comum), Juliana Petrocchi Rodrigues (coord. De energia)- justificativa,14

Vanderlan Bittencourt Rodrigues (Represent. Téc. Administ.)- justificada , José Leonardo Ferreira15

(Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Marília Miranda Forte16

Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttinni (suplente aeroespacial), Rodrigo Arbey17

Muñoz Menezes (suplente autom.), Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida18

Ferreira (suplente eletrônica). ITEM 01) 1.1) Prof .Brasil iniciou a reunião informando sobre o19

cercamento que está acontecendo próximo ao Campus da FGA, de um senhor que se diz20

proprietário do terreno (106 hectares). Avisou os membros do Colegiado que não ficassem21

preocupados, pois todos os órgãos competentes já foram avisados. A Vice-reitoria e a procuradoria22

jurídica também estão cientes do assunto e está acompanhando de perto o andamento. 1.2)23

Michelle, administradora, pediu aos professores maior atenção com a utilização dos laboratórios24

nesse período de greve, com a falta dos técnicos de laboratório. Solicitou aos professores que peçam25

ao porteiro para fechar o laboratório ao final do seu uso, pois equipamentos estão sumindo. 1.3)26

Prof. Sandro informou sobre a palestra da CPA no Darcy Ribeiro 2o Fórum de Avaliação da CPA27

da UnB, onde será tratada a avaliação do MEC, das 08:00-18hrs no auditório da FT.  Comentou28

sobre a importância de todos os coordenadores e outros professores participarem do fórum. 1.4)29

Itens extra-pauta: Mudança de nome disciplina  e alteração de créditos engenharia automotiva- Prof.30

Evandro, Alteração de pré-requisitos engenharia eletrônica- Prof. Fabiano, Projeto de extensão31

Macaria – Macaúba e engenharia: Produção de óleo de polpa e amêndoas de macaúba e32

gaseificação de resíduos de biomassa- Prof. Vitória ITEM 02) Projeto de Extensão Proposta33

Ecogama- Prof. Paula relatora Prof. Josiane- Projeto de extensão sem recursos financeiros realizado34
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pela Prof. Paula na escola pública do Engenho das Lajes. O projeto foi muito bem avaliado e o35

parecer da relatora é favorável. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 03)36

Projeto de Extensão Proposta ECT - Prof. Paula relatora Prof. Josiane- Evento de extensão com37

taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 alunos cadastrados serão isentos . O Encontro de Ciência e38

Tecnologia (ECT - FGA/UnB), em sua sétima edição tem como objetivo divulgar os trabalhos39

acadêmicos e científicos, bem como promover a disseminação de conhecimento e transferência de40

tecnologia na relação direta entre a Universidade, empresas e a comunidade. Parecer da relatora é41

favorável ao projeto. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 04) Projeto de42

Pesquisa  Redes de participação sociais da Presidência da república; Prof. Paulo. Prof. relatou o43

objetivo do projeto será a evolução das plataformas de colaboração e participação social do governo44

federal, juntamente com a secretaria geral da presidência da república. O relator levará o processo45

ao conselho para aprovação do mesmo. ITEM 05) Prof. Alessandro e o Prof. Sandro colocaram46

suas visões administrativas e acadêmicas, respectivamente sobre os afastamentos de professor. Prof.47

Alessandro informou que segundo a lei 11907/2009 caso o docente tenha tirado a licença48

capacitação, o mesmo não poderá tirar outra licença pelo período de 02 anos. Se posicionou que,49

mesmo havendo um acordo entre os professores, alguém assumirá a carga do outro, lembrando que50

o afastamento sempre é uma prerrogativa da administração da unidade. Prof. Sandro mostrou51

detalhes da planilha de lista de oferta de 2015.1, pontuou que não basta um professor substituir o52

outro, mas o grupo deve avaliar também como está a sua contribuição no troco-comum. Disse ainda53

que não se deve deixar de ofertar disciplinas optativas simplesmente porque alguém se afastou, uma54

vez que isso pode impactar na formação do aluno, ao ter dificuldades em ter seus créditos de55

optativas. Prof. Paulo disse ainda que todo ano o afastamento deve ser aprovado e renovado,56

professores que estão substituindo outrem, não poderão solicitar afastamento e o mesmo não será57

concedido quando a lista de oferta já estiver alinhada. ITEM 06) Afastamento doutorado Fabiana58

Freitas Mendes –Prof. Paulo Meireles. Período fevereiro de 2016 a fevereiro de 2020- Finlândia.59

Segundo relator já consta aprovação da professora no doutorado que somente está condicionado a60

um apoio financeiro, conforme as cartas da futura orientadora e coordenador do programa. A61

professora será substituída pela prof. Edna a partir de 2016.1 que assumirá 16 créditos.  O colegiado62

colocou o mérito do afastamento em votação, condicionado ao aporte financeiro. A professora deve63

apresentar a efetivação do ingresso no programa. Colocado em votação foi aprovado por64

unanimidade. ITEM 07) Afastamento doutorado George Marsicano – Prof. Paulo Meireles-65

Período  1/2016 a 2/2019 – Federal de Pernambuco.  Prof. Sérgio Freitas e Prof. Ricardo Chaim66

com 04 créditos cada. O afastamento será condicionado à aprovação do docente em processo de67

seleção da UFPE. O prof. George deverá ainda apresentar a efetivação do ingresso do programa de68
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pós em questão, além de providenciar ajuste no formulário de afastamento. Colocado em discussão69

o colegiado sugere outro substituto no lugar do Prof. Sérgio em função do seu cargo de direção no70

Cespe que o impediria de assumir os créditos. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade71

com 01 abstenção, com as devidas alterações. ITEM 08) Renovação de Afastamento doutorado72

André Lanna –Prof. Paulo Meireles. Colocado em discussão o processo apresentou algumas73

inconsistências na sua forma. O colegiado aprovou o mérito da renovação do afastamento até74

junho/2016, desde que as inconsistências de fato sejam reconsideradas. A renovação do afastamento75

foi aprovada, mas o processo foi encaminhando ao professor para esclarecimentos e adequações de76

forma e será novamente apreciado no Colegiado. Colocado em votação a retirada do processo de77

pauta foi aprovado por unanimidade com 02 abstenções. ITEM 09) Renovação de Afastamento78

doutorado Cristiane Soares Ramos –Prof. Paulo Meireles- Afastamento até junho (mês 06) de 2016,79

data a ser sincronizada com o fim do contrato da professora substituta Érica, de forma, que a80

Cristiane tire suas férias em julho, retornando às atividades em agosto de 2016. A professora81

retornará suas atividades em 2016.2 e até lá a Prof. Érica irá assumir seus créditos. Caso a82

professora Érica não possa as substituas serão as professoras Rejane e Elaine Venson. Colocado em83

votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 10) Renovação de Afastamento doutorado Giovanni84

Santos –Prof. Paulo Meireles. Período maio de 2014 a setembro de 2016- Doutorado na Suécia-85

Estocolmo.  O encaminhamento do relator é que o professor tenha a carga reduzida para assumir 0486

créditos em 2016.1 e 2016.2. Substituo prof. Vandor assumirá 12 créditos nesse período, já que a87

Prof. Edna já está assumindo a carga da professora Fabiana. Colocado em votação foi aprovado por88

unanimidade. ITEM 11) Crédito complementar Vanessa de Oliveira Ribeiro, mat. 12/0043203;89

Prof. Juliana Petrocchi considerou os 06 créditos solicitados pela aluna. Colocado em votação foi90

aprovado por unanimidade. ITEM 12) Projeto Macaria – Prof. Vitória. Este projeto tem como91

objetivo proporcionar a oportunidade de colocar ALUNAS do ensino médio em contato com92

problemas reais de engenharia por meio do desenvolvimento de tecnologia de extração de óleo de93

macaúba para produção de biodiesel, gaseificação de resíduos dos frutos e produção de farinha a94

partir das sementes. Este projeto contará com o apoio do grupo de professores pesquisadores,95

técnicos e alunos de graduação do curso de Engenharia de Energia da Universidade de Brasília-96

Gama. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 13) Mudança de nome97

disciplina e alteração de créditos engenharia automotiva- Prof. Evandro 1.1) Cinemática dos98

mecanismos muda a nomenclatura para dinâmica dos mecanismos para automotiva de 5 para 499

créditos. Colocado em aprovação foi aprovado por unanimidade. 1.2) Projetos elementos100

automotivos 5 para 6 créditos; Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 1.3) Projetos101

sistemas automotivos 5 para 4 créditos; Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.102
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ITEM 14) Alteração de pré-requisitos de engenharia eletrônica- Relator: Prof. Fabiano. Mudanças103

sugeridas para as disciplinas que afetam o tronco de eletrônica analógica do curso de engenharia104

eletrônica da FGA. Esse documento foi fruto de um trabalho minucioso, iniciado pela Comissão de105

Mudanças no Tronco da Eletrônica Analógica, que gerou um documento que foi então avaliado106

pelo NDE de Engenharia Eletrônica. A proposta foi então levada à reunião de eletrônica onde107

sofreu mais algumas alterações, foi então apresentado à reunião de coordenadores da FGA e108

reavaliado pelo NDE de eletrônica, que agora apresenta um documento final atualizado com todas109

as análises das diferentes instâncias do processo para a apreciação do Colegiado da FGA.110

Mudanças: CIRCUITOS ELETRÔNICOS 1: EMENTA: O conteúdo de DIODOS deve se limitar111

apenas ao funcionamento do diodo ideal em seus principais circuitos, como chave e como ponte112

retificadora. A carga horária livre deve ser revertida apropriadamente aos demais tópicos.113

CIRCUITOS ELETRÔNICOS 2: EMENTA: O conteúdo de MOSFET deve ser retirado da ementa114

da disciplina de Circuitos Eletrônicos 2. Em seu lugar, deve ser incluído o conteúdo completo de115

DIODOS retirado da disciplina Circuitos Eletrônicos 1. Demais tópicos devem ser mantidos em sua116

situação atual. PRÉ-REQUISITOS: A disciplina de MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS117

deve ser incluída como pré-requisito da disciplina de Circuitos Eletrônicos 2; PROJETO DE118

CIRCUITOS INTEGRADOS 1: OBRIGATORIEDADE: esta disciplina deve passar a ser119

considerada uma disciplina OBRIGATÓRIA do curso de Engenharia Eletrônica; PRÉ-120

REQUISITOS: A disciplina de MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS também deve ser121

incluída como pré-requisito da disciplina de Projeto de Circuitos Integrados 1; NOME: A disciplina122

PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 1 deve ser renomeada para CIRCUITOS123

ELETRÔNICOS INTEGRADOS. PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 2: NOME: a124

disciplina PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 2 passa a ser referida como PROJETO DE125

CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS. CIRCUITOS ELETRÔNICOS 3: NÚMERO DE126

CRÉDITOS: A carga horária teórica da disciplina de CIRCUITOS ELETRÔNICOS 3 deve ser127

acrescida de 2 créditos. PRÉ-REQUISITOS: inclusão de CIRCUITOS ELETRÔNICOS128

INTEGRADOS (i.e., Projeto de Circuitos Integrados 1 transformada em obrigatória) como pré-129

requisito adicional para a disciplina de Circuitos Eletrônicos 3. FÍSICA MODERNA:130

OBRIGATÓRIEDADE: A disciplina de FÍSICA MODERNA deve passar a ser optativa para o131

currículo de Engenharia Eletrônica. MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS PARA132

ENGENHARIA: NÚMERO DE CRÉDITOS: A disciplina de MATERIAIS ELÉTRICOS E133

MAGNÉTICOS PARA ENGENHARIA deve ter 2 créditos adicionais de carga horária teórica.134

NOME: A disciplina MATERIAIS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS PARA ENGENHARIA deve135

ser renomeada para FÍSICA DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. PRÉ-REQUISITOS: Os pré-136
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requisitos para a disciplina de FÍSICA DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS devem ser a disciplina137

de FUNDAMENTOS DE TEORIA ELETROMAGNÉTICA. MÉTODOS MATEMÁTICOS138

PARA ENGENHARIA e MATEMÁTICA APLICADA A SISTEMAS. EMENTA: A disciplina139

MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHARIA deve ser modificada para o conteúdo listado140

a baixo: Introdução às variáveis complexas e resíduos; Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo;141

Transformada de Fourier Contínua e Discreta; Convolução; Amostragem; Transformada de142

Laplace; Transformada Z. NÚMERO DE CRÉDITOS: inclusão de 2 créditos, totalizando 6143

créditos de carga horária.NOME: A disciplina MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA144

ENGENHARIA deve ter seu nome modificado para SINAIS E SISTEMAS PARA ENGENHARIA145

REQUISITOS: SINAIS E SISTEMAS PARA ENGENHARIA DEVE SER PRÉ-REQUISITO146

PARA AS DISCIPLINAS: SISTEMAS DE CONTROLE, PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO e147

PROCESSAMENTO DE SINAIS além de reter quaisquer pré-requisitos já existentes em148

MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ENGENHARIA.PRÉ-REQUISITO: devem ser pré-requisito149

de SINAIS E SISTEMAS PARA ENGENHARIA, CÁLCULO 3 e MÉTODOS NUMÉRICOS.150

LABORATÓRIO: a disciplina SINAIS E SISTEMAS PARA ENGENHARIA deve ser estruturada151

com dois créditos de laboratório. Em outras palavras, ela seria uma disciplina 4-2-6,152

respectivamente. INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA. PRÉ-REQUISITO: Incluir CIRCUITOS153

ELETRÔNICOS 2 como pré-requisito de INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA.NOME: alterar o154

nome de INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA para CIRCUITOS PARA INSTRUMENTAÇÃO155

ELETRÔNICA. PROCESSAMENTO DE SINAIS. EMENTA: 1. Filtros digitais, 2. Aproximações156

para filtros FIR 3. Aproximações para filtros IIR 4. Estimação espectral 5. Sistemas multitaxa 6.157

Bancos de filtros 7. Wavelets OBRIGATÓRIEDADE: Transformar em obrigatória a disciplina de158

PROCESSAMENTO DE SINAIS. PRÉ-REQUISITOS: Deve ser pré-requisito de Processamento159

de Sinais a disciplina SINAIS E SISTEMAS PARA ENGENHARIA (antiga MÉTODOS160

MATEMÁTICOS PARA ENGENHARIA); ELEMENTOS E MÉTODOS EM ELETRÔNICA:161

RESTRIÇÃO: A disciplina ELEMENTOS E MÉTODOS EM ELETRÔNICA deve se tornar162

RESTRITA para o curso “ENGENHARIAS”. ELETRÔNICA DE POTÊNCIA: Deve ser criada a163

disciplina Eletrônica de Potência, como disciplina optativa, com 4 créditos sendo dois de164

laboratório e 2 de teoria. Ou seja, será uma disciplina 2-2-4. Ementa: Modelos de Dispositivos165

Eletrônicos Semicondutores de Potência (IGBT, Tiristor, FET); Circuitos de Retificação com166

Diodos e Controlados; Projeto, Construção e Simulação com Ferramentas Computacionais de167

Circuitos Eletrônicos de Potência Chaveados; Fontes CC; Conversores CA-CA; CA-CC, e CC-CC;168

Inversores; Modulação PWM; Sistemas Microcontrolados; Projeto e Aplicação de Indutâncias e169

Transformadores; Acionamento de Motores Elétricos; Condicionamento de Sistemas de Geração de170
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Energia (Painéis Solares, Geradores Eólicos); Armazenamento de energia; Conversão Bidirecional171

e Regeneração de Potência; Sistemas de Alta-Tensão e de Grandes Correntes; Optoisolamento;172

Distorção Harmônica e Filtragem; Projeto Térmico e Dissipação de Calor; Proteção contra Sobre-173

Tensões e Sobre-Correntes; Considerações Sobre o Estado da Arte e Sobre as Novas Propostas para174

o Futuro. PRÉ-REQUISITOS: Deve ser pré-requisito para Eletrônica de Potência as disciplinas175

Circuitos eletrônicos 2 e Eletricidade Aplicada. ITEM 15) David Marinho- Presidente do DA176

relatou que presenciou alunos da aeroespacial realizando experimentos sem a supervisão de177

professores. A preocupação dos alunos é com relação a segurança dos alunos. Prof. Olexiy disse178

que montagens mecânicas podem ser feitas sem a presença do professor e que experimentos nunca179

são realizados sem a presença de professores, até porque os equipamentos são muito caros. O180

Colegiado sugeriu que os professores utilizem o mapa de risco, mapa de segurança que já existe181

dentro da FGA. A reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos. Eu, Ana Paula M.182

Silva Santana, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será subscrita183

por mim e pelo Presidente do Colegiado.184

185

186

Ana Paula M. Silva Santana Alessandro Borges de S. Oliveira187

Secretária Executiva Presidente do Colegiado188


