
1

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DE COLEGIADO DE 2015 DA FACULDADE UnB1

GAMA, realizada no dia cinco de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos e2

cinco minutos. Estavam presentes os professores: Alessandro Borges de Sousa Oliveira (presidente do3

colegiado), Augusto César de Mendonça Brasil (vice-diretor), Sandro Augusto Haddad (coordenador4

de graduação),  Josiane do Socorro Aguiar de Souza (Coordenadora de extensão), Carla Tatiana Mota5

Anflor ( suplente pós-graduação), Evandro Leonardo Silva Teixeira (Coordenador de eng.6

Automotiva), Juliana Petrocchi Rodrigues (coord. de energia), Roseany de Vasconcelos Vieria Lopes7

(eng. energia suplente), Fabiano Araújo Soares (coordenador eng. eletrônica), Daniel Mauricio Muñoz8

Arboleda (represent. Prof. eng. eletrônica), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (Repres. Prof.9

Eng. Aeroespacial) Paulo Roberto Miranda Meireles (Coordenador de eng. software), Maurício10

Serrano (Rep. Prof. eng. software), Paolo Gessini (Coordenador de eng. aeroespacial),Olexiy11

Shinkarenko (convidado), David Dowbkowski (representante D.A) e Karolyne Ramos ( represent; do12

DA). Estavam ausentes: Vinicius Rispoli (coord. De tronco comum),  Cristiano Jacques Miosso (13

representante da pós-graduação) Eneida Gonzalez Valdes (Rep. Titular Prof. automotiva), Maria14

Vitória Duarte Tomé (Rep. Prof. eng. energia)-justificada, Taís Calliero Tognetti (Rep. Prof. tronco15

comum), Vanderlan Bittencourt Rodrigues (Represent. Téc. Administ.)- justificada , José Leonardo16

Ferreira (Instituto de Física), Ricardo Pezzuol Jacobi (Representante de Exatas), Marília Miranda Forte17

Gomes (suplente tronco comum), Simone Batisttinni (suplente aeroespacial), Rodrigo Arbey Muñoz18

Menezes (suplente autom.), Wander Cleber Pereira (suplente software), Renan Utida Ferreira (suplente19

eletrônica). ITEM 01) Informes: 1.1) Prof. Alessandro apresentou o Prof. Edson   novo presidente da20

finatec que veio fazer visita técnica ao Campus FGA e comentar sobre os objetivos e inovações da21

empresa:   assessorar professores na captação de projetos; expansão da finatec aos professores mais22

jovens, expansão da finatec como fundação de apoio para outras universidades; etc. Após23

apresentação, o diretor da finatec se colocou a disposição para ajudar os professores em novos24

projetos. 1.2) Prof. Paulo Meireles informou as datas que o MEC irá fazer o reconhecimento do curso25

de engenharia de software  será nos dias 09,10 e 11/12/2015. Comentou sobre a importância da26

participação e colaboração de todos. 1.3) Prof. Sandro lembrou aos coordenadores da reunião no Darcy27

Ribeiro sobre a creditação de extensão para os cursos de graduação 1.4) Itens extra-pauta em votação:28

Criação de disciplinas optativas laboratório de banco de dados, criptografia e segurança de redes, física29

para jogos eletrônicos da engenharia de software; mudança na coordenação de engenharia30

aeroespacial, mudança representação da FGA na Câmara de Extensão; Revisão de menção aluno31

Fagner. ITEM 02) Mudança de curso aluno Marcelo Augusto Araújo dos Reis mat. 14/0046411 da32

engenharia eletrônica para engenharia de software. Parecer do relator favorável. Colocado em votação33

foi aprovado por unanimidade. ITEM 03) Mudança de curso aluno Victor da Silva Fonseca Leite mat.34
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11/0142845 da engenharia eletrônica para engenharia de software, o parecer foi indeferido pelo relator35

Prof. Paulo Meireles. Colocado em votação o parecer do relator foi aprovado por unanimidade com 0236

abstenções. ITEM 04) Mudança de curso da aluna Naiara Andrade Camelo mat. 15/004449 da37

engenharia eletrônica para engenharia de software. Parecer do relator favorável. Colocado em votação38

o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. ITEM 05) Mudança de curso do aluno Hugo39

Felippe da Silva Lui mat. 10/0104797 da engenharia automotiva para engenharia de aeroespacial.40

Parecer do relator favorável. Colocado em votação o parecer do relator foi aprovado por unanimidade41

com 02 abstenções. ITEM 06) Prof. Brasil colocou ao colegiado que os processos de créditos42

complementares dos alunos pode ser só tarefa da coordenação não precisa ser referendado no43

colegiado. A informação foi repassada pelo SAA Central para a secretária da direção. Os processos a44

partir de agora só precisam ser assinados e carimbados pelos coordenadores. Colocado em votação foi45

aprovado por unanimidade. ITEM 07) Mudança do nome da disciplina Matemática Aplicada a46

Sistema  proposto pelo Prof. Vinícius Rispoli. Colocado em discussão foi deliberado que o nome não47

poderá ser modificado por falta de discussões em reunião de coordenação. Retirado de pauta para48

adequações. ITEM 08) Criação da disciplina optativa Fundamentos de Variável Complexa proposto49

pelo Prof. Vinícius Rispoli. Colocado em discussão foi deliberado que o nome não poderá ser50

modificado por falta de discussões em reunião de coordenação. Retirado de pauta para adequações. Os51

membros do colegiado acham que os membros do tronco comum devem se organizar melhor, tendo52

em vista que foram colocados 03 itens de pauta pelo tronco comum e não tinha nenhum representante53

nem suplente na reunião para sanar alguma dúvida que surgisse. ITEM 09) Criação da disciplina54

optativa Elementos de Ondulatória e Física Térmica para Engenharia – Prof. Vinícius Rispoli . A55

disciplina será optativa e terá 04 créditos. Pré-requisitos será as disciplinas Cálculo 3 e Introdução a56

Álgebra Linear. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 10) Criação da disciplina57

optativa Elementos de Ondulatória e Física Térmica para Engenharia – Prof. Vinícius Rispoli . A58

disciplina será optativa e terá 04 créditos. Pré-requisitos será as disciplinas Cálculo 3 e Introdução a59

Álgebra Linear. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 11) Criação da disciplina60

optativa  Física para jogos eletrônicos 1 da Engenharia de software. Colocado em votação foi aprovado61

por unanimidade. ITEM 12) Criação da disciplina optativa Laboratório de banco de dados da62

Engenharia de software. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 13) Criação da63

disciplina optativa Criptografia e segurança de redes da  Engenharia de software. Colocado em votação64

foi aprovado por unanimidade. ITEM 14) Criação da disciplina optativa Criptografia e segurança de65

redes da  Engenharia de software. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 15)66

Mudança de coordenação engenharia aeroespacial Prof. Paolo Gessini pelo Prof. Olexiy Shinkarenko a67

partir de 04 de dezembro de 2015. Prof. Paolo salientou que a substituição já passou em reunião de68
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NDE, disse ainda que a redução de carga do novo coordenador já está programada para o semestre que69

vem. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 16) Mudança de representação da70

Faculdade UnB Gama na Câmara de Extensão Prof. Paula Meyers pela Prof. Mariana Costa Bernardes71

Matias. Prof. Paula não poderá continuar por conflito de horário. O colegiado agradece a professora72

pela participação. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A Prof. Josiane foi informada73

de que não existe oficialmente o cargo de suplente de coordenadora de extensão, mas que74

eventualmente ela poderá indicar a prof. Mariana para substituí-la nas reuniões. ITEM 17) David75

(DA), solicitou discutir a questão da revisão de menção do aluno Fagner. A questão que foi levantada76

foi que o aluno gostaria de reverter à situação da sua revisão de menção, mas que o processo já tinha77

passado em 1° e 2° instâncias dentro da Faculdade UnB Gama. O aluno entrou em contato com o78

professor a quem ele dirigiu a revisão de menção e o mesmo disse que ele poderia apresentar o79

trabalho novamente na tentativa de reverter a menção. Só que devido o processo já ter tramitado dentro80

das possibilidades da FGA, o aluno deverá solicitar outro trâmite processual somente nas instâncias da81

UnB/ decanato de graduação. Em discussão o encaminhamento do colegiado é que não temos82

ferramentas para avaliar mais o processo nesta instância (Faculdade UnB Gama), mas o aluno pode83

entrar na 03° instância no Decanato. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade com 0184

abstenção. Em discussão ainda os coordenadores pediram que os alunos utilizem mais a ferramenta do85

diálogo, pois é sempre o melhor caminho. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco86

minutos. Eu, Ana Paula M. Silva Santana, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e87

aprovada, será subscrita por mim e pelo Presidente do Colegiado.88

89

90

Ana Paula M. Silva Santana Alessandro Borges de S. Oliveira91

Secretária Executiva Presidente do Colegiado92


